
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     เอกสารสารสนเทศฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอข�อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพะเยาพิทยา
ประจําป"การศึกษา 2558 ซึ่งประกอบไปด�วยข�อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป นโยบายและทิศทางการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน ข�อมูลด�านการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ1และแผนงาน
ผลงานครูและบุคลากร ด�านนักเรียนผลงานนักเรียนและระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียนด�านอาคารสถานท่ี
และการให�บริการ เป8นต�น ซึ่งข�อมูลสานสนเทศดังกล5าว จะสามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชน1ในการตัดสินใจ
ปรับปรุง หรือพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

     งานสารสนเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม หวังว5าเอกสารฉบับนี้จะเป8นประโยชน1ต5อผู�บริหาร 
ครู และบุคลากรกลุ5มงานต5าง ๆ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาต5อไป
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ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

ข�อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 Phayaophitthayakhom School 

ประเภทสถานศึกษา สหศึกษา ขนาดใหญ'พิเศษ 
 พ.ค. (P.P.K.) 
 พ.ศ. 2479 
 นายอุ'นเรือน ฟองศรี  
 (ศึกษาธิการอําเภอเมืองพะเยาในขณะน้ัน
 56012001 

  97 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
 โรงเรียนมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 53 ไร' 391 ตารางวา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
 0-5443-1275, 0-5448-3041 
 0-5443-1522 

จํานวนนักเรียน 3,656 คน 
ข�าราชการครู 161 คน 

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 - 6 

 http://www.ppk.ac.th 

ด�านที่ 1 ข�อมูลทั่วไป 

1 

ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

 
ศึกษาธิการอําเภอเมืองพะเยาในขณะน้ัน) 

พะเยา 
ตารางวา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

      ประวัติการก+อต้ังโรงเรียน

 

 

 

  

       ที่ตั้งโรงเรียน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 

ถนนประตูชัย อําเภอเมือง 
0-5443-1522, 0-5448-3041 
ท่ีเรียกชื่อว'าเวียงน้ําเตPาหรือเวียงประตูชัย โดยมีแนวเขตดังนี้

 ทิศเหนือ 

 ทิศตะวันออก 

 ทิศใต� 

 ทิศตะวันตก 

 
         โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต้ังข้ึน เม่ือปLพุทธศักราช
เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกุล
กระทรวงศึกษาธิการ ไดPจัดสรรงบประมาณ 
ตําบลประตูชัย ปSจจุบัน ซ่ึงเปUนท่ีตั้งไดPเปVดดําเนินการสอนเม่ือวันท่ี
         ในปLพุทธศักราช 2484 
แต'การก'อสรPางตPองหยุดชะงักไปเพราะเกิดสงคราม
ก'อสรPางต'อจนแลPวเสร็จเม่ือปLพุทธศักราช 
         โรงเรียนไดPเปVดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี
ชาวพะเยาไดPบริจาคเงินสรPางโรงอาหาร ถังเก็บน้ํา และโรงเก็บรถจักรยาน ของนักเรียนนอกจากนี้
ยังมีผูPอุปการคุณไดPสรPางโรงพลศึกษ
         ต'อมาปLพุทธศักราช 
และไดPรับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการอีก 
อาคารเรียนท่ีถูกพายุพัดเสียหายและทางราชการไดPแยกนักเรียนหญิงใหPไปเรียน ท่ีโรงเรียนสตรีพะเยา 
ครั้นเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 
จึงแต'งต้ัง นายสวัสด์ิ อดุลยZพงษZ มาดํารงตําแหน'งครูใหญ'
         ต'อมาเม่ือวันท่ี 13 
รวมกับโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม
         เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 
ตําแหน'ง อาจารยZใหญ' แทน
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ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

ประวัติการก+อต้ังโรงเรียน 

รงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 36 ต้ังอยู'
 จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณียZ 56000  โทรศัพทZ 0-5443

3041 โทรสาร 0-5443-1522 สถานท่ีตั้งซ่ึงอยู'บริเวณภายในเมืองโบราณ
อว'าเวียงน้ําเตPาหรือเวียงประตูชัย โดยมีแนวเขตดังนี้ 

 เปUนประตูหนPา ติดถนนสาย พะเยา-ป]าแดด 

 ติดคูเมืองเก'า 

 ติดหมู'บPานพักครูพะเยา และถนนสาธารณประโยชนZ

 ติดถนนสายเอเชีย 1   ลําปาง-เชียงราย 

าพิทยาคม ต้ังข้ึน เม่ือปLพุทธศักราช 2479 โดยอาศัยเรียนรวมกับโรงเรียน
พะเยาประชานุกุล) ใชPชื่อว'าโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม” 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดPจัดสรรงบประมาณ 5,000 บาท (หPาพันบาทถPวน) เพ่ือสรPางอาคารเรียนท่ี
น ซ่ึงเปUนท่ีตั้งไดPเปVดดําเนินการสอนเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ

2484 ประชาชน ชาวพะเยาไดPร'วมมือกัน สรPางอาคารเรียนข้ึน มาอีกหนึ่งหลัง
งตPองหยุดชะงักไปเพราะเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 เม่ือสงครามสงบลง ก็ดําเนินการ 

ต'อจนแลPวเสร็จเม่ือปLพุทธศักราช 2488 
โรงเรียนไดPเปVดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 6 ต้ังแต'ปLการศึกษา 2494 ในปLเดียวกันนี้ประชาชน 

ชาวพะเยาไดPบริจาคเงินสรPางโรงอาหาร ถังเก็บน้ํา และโรงเก็บรถจักรยาน ของนักเรียนนอกจากนี้
ยังมีผูPอุปการคุณไดPสรPางโรงพลศึกษา อุทิศส'วนกุศลใหPแก' เจPาแม'ไหว ศีติสาร อีกหนึ่งหลัง

ต'อมาปLพุทธศักราช 2501 ผูPปกครองนักเรียนไดPบริจาคเงินสรPางอาคารหPองสมุด ใหPอีกหนึ่งหลัง
และไดPรับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการอีก 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถPวน

ดเสียหายและทางราชการไดPแยกนักเรียนหญิงใหPไปเรียน ท่ีโรงเรียนสตรีพะเยา 
กันยายน 2501 นายมนู  ยอดปSญญา ครูใหญ' ไดPถึงแก'กรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

จึงแต'งต้ัง นายสวัสด์ิ อดุลยZพงษZ มาดํารงตําแหน'งครูใหญ' เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2501
13 เมษายน 2513 กระทรวงศึกษาธิการไดPประกาศ ยุบใหPโรงเรียนสตรี

พะเยาพิทยาคม” แลPวเปลี่ยนชื่อเปUน “โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
พฤษภาคม 2513 ทางราชการไดPแต'งต้ัง นางบุญรัตนZ โรจนศักด์ิ ใหPมาดํารง
แทน นายสวัสด์ิ อดุลยZพงษZ ซ่ึงลาออกจากราชการไป 

2 
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ารโรงเรียน 

ต้ังอยู' ณ เลขท่ี 97
5443-1275,  

สถานท่ีตั้งซ่ึงอยู'บริเวณภายในเมืองโบราณ 

ติดหมู'บPานพักครูพะเยา และถนนสาธารณประโยชนZ 

โดยอาศัยเรียนรวมกับโรงเรียน
” ปLพุทธศักราช 2482 
เพ่ือสรPางอาคารเรียนท่ี
พ.ศ 2582 

ประชาชน ชาวพะเยาไดPร'วมมือกัน สรPางอาคารเรียนข้ึน มาอีกหนึ่งหลัง
เม่ือสงครามสงบลง ก็ดําเนินการ 

ในปLเดียวกันนี้ประชาชน 
ชาวพะเยาไดPบริจาคเงินสรPางโรงอาหาร ถังเก็บน้ํา และโรงเก็บรถจักรยาน ของนักเรียนนอกจากนี้ 

า อุทิศส'วนกุศลใหPแก' เจPาแม'ไหว ศีติสาร อีกหนึ่งหลัง 
ผูPปกครองนักเรียนไดPบริจาคเงินสรPางอาคารหPองสมุด ใหPอีกหนึ่งหลัง 

สี่หม่ืนบาทถPวน) เพ่ือซ'อมแซม 
ดเสียหายและทางราชการไดPแยกนักเรียนหญิงใหPไปเรียน ท่ีโรงเรียนสตรีพะเยา 

ไดPถึงแก'กรรม กระทรวงศึกษาธิการ  
2501 

การไดPประกาศ ยุบใหPโรงเรียนสตรีพะเยา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม” 

ทางราชการไดPแต'งต้ัง นางบุญรัตนZ โรจนศักด์ิ ใหPมาดํารง
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          เม่ือปLการศึกษา 
(ค.ม.ภ.ร.2) รุ'นท่ี 4 อันดับท่ี 
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          ปL พ.ศ. 2542 
งบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงหPองเรียน และครุภัณฑZ เพ่ือการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรZ คณิตศาสตรZ และภาษาอังกฤษ
          ปL พ.ศ. 2548 โรงเรียนไดPรับคัด
          ปL พ.ศ. 2549 โรงเรียนไดPรับจัดสรรอาคาร 
มัธยมศึกษาปLท่ี 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 

ปL พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดPผ'านการประ
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ'

ปL พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดPผ'านการประเมิน
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ'

  ปL พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดPผ'านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
         ปSจจุบันผูPอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนพะ
 
       พ้ืนที่โรงเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด
• แปลงท่ี 1   
• แปลงท่ี 2   
• แปลงท่ี 3     

ท่ีตั้งของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา 
 

       อาคารและสิ่งก�อสร�าง
 อาคารเรียน 
 อาคารประกอบ -
 อาคารหอประชุม 
 อาคารศูนยZกีฬา 
 อาคารอเนกประสงคZ

โรงอาหาร 
 บPานพักผูPบริหาร 
 บPานพักครู 
 อาคารชุดบPานพักครู
 หPองน้ํา  
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ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

 2521 โรงเรียนไดPรับคัดเลือกเขPาโครงการพัฒนา โรงเรียนในส'วนภูมิภาค 
อันดับท่ี 50 โดยใชPหลักสูตรของสํานักงาน โครงการศึกษาพิเศษ 

รวงศึกษาธิการ 
2542 โรงเรียนไดPรับการคัดเลือกใหPเขPาร'วมโครงการเงินกูPธนาคารโลกโดยไดPรับ

บประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงหPองเรียน และครุภัณฑZ เพ่ือการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรZ และภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนไดPรับคัดเลือกใหPรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ'
โรงเรียนไดPรับจัดสรรอาคาร 5 หลังใหม' ใชPจัดการเรียนการสอนระดับชั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 5 หPอง IT และหPองพักครูกลุ'มสาระภาษาไทย
โรงเรียนไดPผ'านการประเมินเพ่ือคงสภาพรางวัลพระราชทาน 

ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ' 
โรงเรียนไดPผ'านการประเมินเพ่ือคงสภาพรางวัลพระราชทาน 

ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ' 
โรงเรียนไดPผ'านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

ปSจจุบันผูPอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คือ นายประสงคZ  พรหมสิทธิ์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 53 ไร' 391 ตารางวาโดยแบ'งเปUน
 44 ไร'     218    ตารางวา  เปUนท่ีตั้งของโรงเรียน
  7    ไร'   5    ตารางวา  เปUนท่ีตั้งหมู'บPานพักครู
   2  ไร'     168    ตารางวา  เปUนท่ีตั้งหมู'บPานพักครูเดิม 

ท่ีตั้งของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา  

อาคารและสิ่งก�อสร�าง 
   จํานวน   5 หลัง 

- อาคารโรงฝfกงาน จํานวน   6  หลัง 
    จํานวน   1  หลัง 

    จํานวน   1  หลัง 
อาคารอเนกประสงคZ   จํานวน   1  หลัง 

   จํานวน   1  หลัง 
    จํานวน   1  หลัง 
   จํานวน 17  หลัง 

อาคารชุดบPานพักครู   จํานวน   1  หลัง   16
   จํานวน   4 หลัง 
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โรงเรียนไดPรับคัดเลือกเขPาโครงการพัฒนา โรงเรียนในส'วนภูมิภาค 
โครงการศึกษาพิเศษ (ส.ค.ศ) กรม

โรงเรียนไดPรับการคัดเลือกใหPเขPาร'วมโครงการเงินกูPธนาคารโลกโดยไดPรับ
บประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงหPองเรียน และครุภัณฑZ เพ่ือการเรียนการสอนวิชา

เลือกใหPรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ' 
หลังใหม' ใชPจัดการเรียนการสอนระดับชั้น

และหPองพักครูกลุ'มสาระภาษาไทย 
เมินเพ่ือคงสภาพรางวัลพระราชทาน  

เพ่ือคงสภาพรางวัลพระราชทาน  

ประสงคZ  พรหมสิทธิ์ 

ตารางวาโดยแบ'งเปUน 
เปUนท่ีตั้งของโรงเรียน 
เปUนท่ีตั้งหมู'บPานพักครู 
เปUนท่ีตั้งหมู'บPานพักครูเดิม และเคยเปUน

16 ชุด 
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แผนผังแสดงตําแหน�งท่ีตั้งของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ�ายทางอากาศ 
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ผังแสดงตําแหน�งท่ีตั้งของโรงเรียน 
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แผนผังแสดงเส�นทางจราจรของโรงเรียน
 
 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งอาคารของโรงเรียน
 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

แผนผังแสดงเส�นทางจราจรของโรงเรียน 

แผนผังแสดงท่ีตั้งอาคารของโรงเรียน 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

 

 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

      สัญลักษณ�ของโ

 
 

 

 

 
ตราโรงเรียน : 

ความหมาย : 
       นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปจากสถานศึกษาแห'งน้ี แสดงว'าเปUนผูP ท่ีสมบูรณZ
ท้ังร'างกาย สติปSญญา อารมณZ และสังคม เปรียบประดุจบัวท่ีพPนนํ้า และเปUนผูPท่ีเต็มเปLgยม
ดPวยคุณธรรม 32 ประการ
 
 
สีประจําโรงเรียน  :  “
 

 

 

สีฟ6า 
 

 สีบานเย็น 
           ดงัน้ัน  สีฟ6า

 

คติพจน#ประจําโรงเรียน

การเคารพในระเบียบวินัยเป7นมงคลอันประเสริฐ
 

 
ต�นไม�ประจําโรงเรียน : 
 
 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

สัญลักษณ�ของโรงเรียน           

 

เปUนวงกลมประดับดPวยกลีบบัว 32 กลีบ มีอักษรย'อ 
อยู'ภายในวงกลม  และมีพุทธภาษิตกํากับว'า

  “คารโว  วินเย  เอตมฺมงฺคล 

นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปจากสถานศึกษาแห'งน้ี แสดงว'าเปUนผูP ท่ีสมบูรณZ
ท้ังร'างกาย สติปSญญา อารมณZ และสังคม เปรียบประดุจบัวท่ีพPนนํ้า และเปUนผูPท่ีเต็มเปLgยม

ประการ 

ฟ6า – บานเย็น” 

หมายถึงความสงบ สะอาด และร'มเย็น 
เปUนสีประจํามณฑลพายัพซึ่งไดPรับพระราชทานตั้งแต' สมัยรัชกาลท่ี 

สีฟ6า-บานเย็น  จึงแสดงถึงเกียรตภิูมิของโรงเรียนและความร�มเย็

คติพจน#ประจําโรงเรียน : 
คารโว  วินเย  เอตมฺมงฺคล  มุตฺตม ํ

การเคารพในระเบียบวินัยเป7นมงคลอันประเสริฐ

: ตPนมะขาม 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

กลีบ มีอักษรย'อ “พ.ค.” 
และมีพุทธภาษิตกํากับว'า 

  มุตฺตม”ํ 

นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปจากสถานศึกษาแห'งน้ี แสดงว'าเปUนผูP ท่ีสมบูรณZ       
ท้ังร'างกาย สติปSญญา อารมณZ และสังคม เปรียบประดุจบัวท่ีพPนนํ้า และเปUนผูPท่ีเต็มเปLgยม

เปUนสีประจํามณฑลพายัพซึ่งไดPรับพระราชทานตั้งแต' สมัยรัชกาลท่ี 6 
จึงแสดงถึงเกียรตภิูมิของโรงเรียนและความร�มเย็นเป7นสุข 

 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

       วิสัยทัศน�ของโ

       พันธกิจของโรงเรียน

       อัตลักษณ�ของโ

        เอกลักษณ�ของโ

 
 

 

 

 

 

“วิชาการดี   กีฬาเด�น   เน�นวินัย   ใส�ใจชุมชน
 

  

โรงเรีย
บนพ้ืนฐานความเปUนไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  

 

 
1.  ส'งเสริมและสนับสนุนใหPผูPเรียนทุกคนไดPรับการศึกษาอย'างท่ัวถึงและมีคุณภาพ

    ไดPมาตรฐานสากล 

2.  ส'งเสริมใหPผูPเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึ

3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใหPสามารถจัดการเรียนการสอน

     ไดPอย'างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเนPนการมีส'วนร'วม

5.  พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

ของโรงเรียน (Vision) 

ของโรงเรียน (Mission) 

ของโรงเรียน (Identity) 

ของโรงเรียน (Uniqueness) 

 
“เป7นคนดี   มีวินัย   ใฝ@เรียนรู�” 

 
 

วิชาการดี   กีฬาเด�น   เน�นวินัย   ใส�ใจชุมชน”
 

 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  เปUนโรงเรียนมาตรฐานสากล  
บนพ้ืนฐานความเปUนไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ส'งเสริมและสนับสนุนใหPผูPเรียนทุกคนไดPรับการศึกษาอย'างท่ัวถึงและมีคุณภาพ

ส'งเสริมใหPผูPเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZตามหลักสูตร

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใหPสามารถจัดการเรียนการสอน

ไดPอย'างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเนPนการมีส'วนร'วม 

พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

” 

นพะเยาพิทยาคม  เปUนโรงเรียนมาตรฐานสากล   
บนพ้ืนฐานความเปUนไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส'งเสริมและสนับสนุนใหPผูPเรียนทุกคนไดPรับการศึกษาอย'างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

งประสงคZตามหลักสูตร 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใหPสามารถจัดการเรียนการสอน 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

      เป=าประสงค�ของโ

      ยุทธศาสตร�ของโรงเรียน

 

 

  

 

1.  ผูPเรียนไดPรับการศึกษาอย'างท่ัวถึงและมีคุณภาพไดPตามมาตรฐานสากล 

2.  ผูPเรียนมีคุณธรรม    จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคZ 

3.  ครูไดPรับการพัฒนาองคZความรูPและสมรรถนะของครู

4.  มีระบบบริหารจัดการท่ีดี

5.  มีระบบการสนับสนุนใหPการจัดการศึกษา
 

 

 

 

 

 

1.  พัฒนาคุณภาพผูPเรียน

2.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน

3.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาดPวยระบบคุณภาพ

4.  พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

ของโรงเรียน (Goal) 

ศาสตร�ของโรงเรียน   

นไดPรับการศึกษาอย'างท่ัวถึงและมีคุณภาพไดPตามมาตรฐานสากล 

ผูPเรียนมีคุณธรรม    จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคZ  

ครูไดPรับการพัฒนาองคZความรูPและสมรรถนะของครู 

มีระบบบริหารจัดการท่ีดี 

มีระบบการสนับสนุนใหPการจัดการศึกษา 

าพผูPเรียน 

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน 

พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาดPวยระบบคุณภาพ 

พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

นไดPรับการศึกษาอย'างท่ัวถึงและมีคุณภาพไดPตามมาตรฐานสากล  



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

      กลยุทธ�ระดับแผนงาน

      กลยุทธ�ของสพฐ

 

 

 

1.  ส'งเสริมและพัฒนาศักยภาพดPานวิชาการตามเกณฑZรางวัลคุณภาพแห'งสํานักงาน
     คณะกรรมการการศึก
2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูPตามมาตรฐานสากล
3.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคZ
4.  สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช'วยเหลือผูPเรียนใหPไดPเกณฑZมาตรฐาน
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหPมีศักยภาพจัดการเรียนรูPตามหลักสูตร
     โรงเรียนมาตรฐานสากล
6.  พัฒนาระบบเครือข'ายคอมพิวเตอรZ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
     ตามมาตรฐานสากล
7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑZรางวัลคุณภาพแห'งสํานักงานคณะกรรมการ
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชPโมเดล 
8.  เสริมสรPางความสัมพันธZและความร'วมมือในการใหPบริการทางการศึกษาระหว'าง
     สถานศึกษากับองคZกรน้ัน
9.  ส'งเสริม สนับสนุน การใชPแหล'งเรียนรูPและภูมิปSญญาทPองถิ่นในการจัดการเรียน
     การสอน 
 
 

 

 

 

1.  พัฒนาคุณภาพผูPเรียนทุกระดับทุกประเภท
2.  ขยายโอกาสเขPาถึงบ
3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

ระดับแผนงาน 

ของสพฐ. 

ส'งเสริมและพัฒนาศักยภาพดPานวิชาการตามเกณฑZรางวัลคุณภาพแห'งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูPตามมาตรฐานสากล 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคZ 
สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช'วยเหลือผูPเรียนใหPไดPเกณฑZมาตรฐาน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหPมีศักยภาพจัดการเรียนรูPตามหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
พัฒนาระบบเครือข'ายคอมพิวเตอรZ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากล 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑZรางวัลคุณภาพแห'งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชPโมเดล PPK Model ในการขับเคล่ือนสู'ความสําเร็จ
เสริมสรPางความสัมพันธZและความร'วมมือในการใหPบริการทางการศึกษาระหว'าง
สถานศึกษากับองคZกรน้ัน 
ส'งเสริม สนับสนุน การใชPแหล'งเรียนรูPและภูมิปSญญาทPองถิ่นในการจัดการเรียน

พัฒนาคุณภาพผูPเรียนทุกระดับทุกประเภท 
ขยายโอกาสเขPาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเสมอภาค 
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

ส'งเสริมและพัฒนาศักยภาพดPานวิชาการตามเกณฑZรางวัลคุณภาพแห'งสํานักงาน 

สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช'วยเหลือผูPเรียนใหPไดPเกณฑZมาตรฐาน 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหPมีศักยภาพจัดการเรียนรูPตามหลักสูตร 

พัฒนาระบบเครือข'ายคอมพิวเตอรZ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑZรางวัลคุณภาพแห'งสํานักงานคณะกรรมการ 
ในการขับเคล่ือนสู'ความสําเร็จ 

เสริมสรPางความสัมพันธZและความร'วมมือในการใหPบริการทางการศึกษาระหว'าง 

ส'งเสริม สนับสนุน การใชPแหล'งเรียนรูPและภูมิปSญญาทPองถิ่นในการจัดการเรียน 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

      คณะสีของโรงเรียน

      วัฒนธรรมองค�กร

 

 

 

 

วัฒนธรรมองคZกรของโรงเรียน คือ เคารพผูPอาวุโส
ค'านิยมของโรงเรียน คือ ความรับผิดชอบต'อสังคม

  

 
  

 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ไดPแบ'งนักเรี
ส'งเสริมและสนับสนุนใหPแต'ละคณะสี ไดPวางแผนดําเนินกิจกรรมท่ีส'งเสริมสุขภาพ
พลานามัย ความเปUนประชาธิปไตย  และกิจกรรมท่ีเสริมสรPางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งแยก
ไดPเปUน 5 คณะสี ดังน้ี 

 

สีม'วง 
สีเขียว 
สีเหลือง
สีแสด 
สีแดง 

 

 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

รงเรียน 

ธรรมองค�กรและค+านยิมของโรงเรียน 

 
วัฒนธรรมองคZกรของโรงเรียน คือ เคารพผูPอาวุโส 
ค'านิยมของโรงเรียน คือ ความรับผิดชอบต'อสังคม

 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ไดPแบ'งนักเรียนออกเปUน 5 กลุ'ม หรือ 
ส'งเสริมและสนับสนุนใหPแต'ละคณะสี ไดPวางแผนดําเนินกิจกรรมท่ีส'งเสริมสุขภาพ
พลานามัย ความเปUนประชาธิปไตย  และกิจกรรมท่ีเสริมสรPางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งแยก

  คณะศรีจอมธรรม 
  คณะเจืองธรรมิกราช 

สีเหลือง คณะจอมผาเรือง 
  คณะม่ิงเมือง 
  คณะงําเมือง 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

 
ค'านิยมของโรงเรียน คือ ความรับผิดชอบต'อสังคม 

กลุ'ม หรือ 5 คณะสี เพ่ือ
ส'งเสริมและสนับสนุนใหPแต'ละคณะสี ไดPวางแผนดําเนินกิจกรรมท่ีส'งเสริมสุขภาพ
พลานามัย ความเปUนประชาธิปไตย  และกิจกรรมท่ีเสริมสรPางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งแยก

 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

       คณะกรรมการสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 
 
 

          

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
วาระการดํารงตําแหน�ง  ปB  พ

ที่ 
1 ร.อ.ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ'า
2 นายแพทยZสุคนธZ  คําวิชัย
3 นายเสถียร
4 นายนพดล  ภู'ชัย
5 พ.ต.อ.คะนอง  ไข'ทา
6 ผศ.ดร.วุฒิชัย
7 นางสาวพรพรรณ  วงคZประพันธZ
8 พระสุนทร
9 พระราชปริยัติ
10 นายเสนียZ  มานนทZ
11 นายจํารัส  สุทธิกุลบุตร
12 นายบุญโต
13 นายวินัย  ตาระกา
14 นายอภิชาต  
15 นายประสงคZ  พรหมสิทธ์ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม           

 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
วาระการดํารงตําแหน�ง  ปB  พ.ศ.  2556– 2560

ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง
ธรรมนัส  พรหมเผ'า ประธานกรรมการ
ทยZสุคนธZ  คําวิชัย รองประธานกรรมการ

นายเสถียร  เช้ือประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 
นายนพดล  ภู'ชัย กรรมการ 

คะนอง  ไข'ทา กรรมการ 
วุฒิชัย   ไชยรินคํา กรรมการ 

นางสาวพรพรรณ  วงคZประพันธZ กรรมการ 
พระสุนทร  กิตติคุณ กรรมการ 
พระราชปริยัติ กรรมการ 
นายเสนียZ  มานนทZ กรรมการ 
นายจํารัส  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 
นายบุญโต  เกียรติวิชัยงาม กรรมการ 
นายวินัย  ตาระกา กรรมการ 
นายอภิชาต  ปVงเมือง กรรมการ 

ประสงคZ  พรหมสิทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

คณะกรรมการสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
60 

ตําแหน�ง 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

       คณะกรรมการสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 

ที่ 
1 นายวิชัย  แซ'ซือ
2 นายประสงคZ  พรหมสิทธิ์
3 นายชาตรี  
4 นายจาตุรนตZ
5 นางพรพิมล
6 นางเยาวรียZ
7 นายวินัย  ตาร
8 นางดรุณวรรณ
9 นายชูสิทธิ์  
10 นางวิลัยพร
11 นายสมเกียรติ
12 นายศักด์ิชัย
13 ร.ต.ต.วินัย
14 นายปฐพี  
15 นายกูPเกียรติ
16 นพ.สุคนธZ  
17 นายบัญญัติ
18 ดร.กฤษชัย
19 นายสมคิด  
20 ด.ต.ธนวันตZ
21 นายบรรจง
22 นางวรรณธนี
23 นางศิรณี  
24 นายวรวิชญZ
25 นางวารี  อุPมชู
26 นายอภิวัฒนZ
27 นายวิทยา  
28 นายจรินทรZ
29 นางอรุณี  
30 นายสิทธิโชค
31 จ.ส.อ.สมผัด

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง
แซ'ซือ นายกสมาคม 

ประสงคZ  พรหมสิทธิ์ อุปนายกสมาคมฯคนท่ี
  เลี่ยมประวัติ อุปนายกสมาคมฯคนท่ี

นายจาตุรนตZ  เครือสาร เลขานุการ 
นางพรพิมล  เลี่ยมประวัติ ผูPช'วยเลขานุการ
นางเยาวรียZ  วัฒนสุวกุล เหรัญญิก 

ตาระกา ผูPช'วยเหรัญญิกคนท่ี 
นางดรุณวรรณ  คําเจริญ ผูPช'วยเหรัญญิกคนท่ี 

  ศีติสาร นายทะเบียน 
นางวิลัยพร  ชัยเมือง ผูPช'วยนายทะเบียน
นายสมเกียรติ  แสงแกPว กรรมการกลาง
นายศักด์ิชัย  ชัยประวัติ กรรมการกลาง

วินัย  วงศZขัติยZ กรรมการกลาง
  วิมลโนช กรรมการกลาง

นายกูPเกียรติ  ดํารงวิริยะนุภาพ กรรมการกลาง
  คําวิชัย กรรมการกลาง

นายบัญญัติ  สุริยะไชย กรรมการกลาง
กฤษชัย  พูลเจริญ กรรมการกลาง

  ทนทาน กรรมการกลาง
ธนวันตZ  ช'างกลึง กรรมการกลาง

นายบรรจง  วงศZราษฎรZ กรรมการกลาง
นางวรรณธนี  ม่ังค่ัง กรรมการกลาง

  วงศZขัติยZ กรรมการกลาง
นายวรวิชญZ  ปVงเมือง กรรมการกลาง

อุPมชู กรรมการกลาง
นายอภิวัฒนZ  พวงลําใย กรรมการกลาง

  ศิริวิไลเลิศอนันตZ กรรมการกลาง
นายจรินทรZ  เก'งสงวนสิทธิ์ กรรมการกลาง

ปVงเมือง กรรมการกลาง
นายสิทธิโชค  หากิจ กรรมการกลาง

สมผัด  พรมจันทรZ กรรมการกลาง
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

คณะกรรมการสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ตําแหน�ง 
 

อุปนายกสมาคมฯคนท่ี1 
อุปนายกสมาคมฯคนท่ี2 

ผูPช'วยเลขานุการ 

ผูPช'วยเหรัญญิกคนท่ี 1 
ผูPช'วยเหรัญญิกคนท่ี 2 

ผูPช'วยนายทะเบียน 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

       คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรยีนเก+าพะเยาพิทยาคม และสตรีพะเยา 

1. กรรมการที่ปรึกษา
 

ที่ 
1 ส.ส.อรุณี  ชํานาญยา

2 นายกองคZการบริหารส'วนจังหวัดพะเยา
3 ผูPอํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4 นายวิชัย  ธนาพรพูลพงษZ
5 นายบุญ  ศรีหาลือ
6 นายวิษณุ  

7 นายแพทยZอรัญ

8 นายอัครา  
9 นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
10 นายกเทศมนตรีตําบลท'าวังทอง

11 นายบรรจง  

 
2. กรรมการบริหารสมาคมฯ
 

ที่ 
1 นายนคร  สรรพานิช

2 นายพิสนธZ  
3 นายสิทธิ  ชัยงานดี
4 นางวิลัยพร

5 นางศิวาพร  

6 นางเกศวดี  

7 นายไพวัลยZ
8 นางวนิดา  
9 นายวรวิชญZ
10 นางดารุณี  
11 นายทวีศักด์ิ

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรยีนเก+าพะเยาพิทยาคม และสตรีพะเยา

 

 

 

กรรมการที่ปรึกษา 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง
ชํานาญยา กรรมการท่ีปรึกษา

นายกองคZการบริหารส'วนจังหวัดพะเยา กรรมการท่ีปรึกษา
ผูPอํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการท่ีปรึกษา

ธนาพรพูลพงษZ กรรมการท่ีปรึกษา
ศรีหาลือ กรรมการท่ีปรึกษา
สกุลเจียมใจ กรรมการท่ีปรึกษา

นายแพทยZอรัญ  พูลสวัสด์ิ กรรมการท่ีปรึกษา

  พรหมเผ'า กรรมการท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กรรมการท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีตําบลท'าวังทอง กรรมการท่ีปรึกษา

  วงษZราษฎรZ กรรมการท่ีปรึกษา

กรรมการบริหารสมาคมฯ 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง 
สรรพานิช นายกสมาคมฯ 

  ศรีภัทรโชติ อุปนายกคนท่ี1
ชัยงานดี อุปนายกคนท่ี2

วิลัยพร  ชัยเมือง เลขานุการ 

  เหลี่ยมศิริวัฒนา ผูPช'วยเลขานุการ

  ศรีสมพร ผูPช'วยเลขานุการ

ไพวัลยZ  ลีลาชินาเวศ เหรัญญิก 
  จันทราช ผูPช'วยเหรัญญิก 

วรวิชญZ  ปVงเมือง ปฏิคม 
  ใหม'ตาจักรZ ผูPช'วยปฏิคม 

ทวีศักด์ิ  วาวงศZมูล ผูPช'วยปฏิคม 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรยีนเก+าพะเยาพิทยาคม และสตรีพะเยา 

ตําแหน�ง 
ปรึกษา 

กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการท่ีปรึกษา 

 

1 
2 

ผูPช'วยเลขานุการ 

ผูPช'วยเลขานุการ 

 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

      คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรยีนเก+าพะเยาพิทยาคม และสตรีพะเย      

2. กรรมการบริหารสมาคมฯ
 

ที่ 
12 นายนพดล

13 นางธัญวรัตนZ

14 นายธีรศักด์ิ

15 นางสุคนธา

16 นางเกศิรินทรZ

17 นายอภิชาติ

18 นายจตุพล

19 นางดารุณี

20 นายสมบัติ

21 นางสาวนัยนา

22 นายบันดล

23 นายอภิเดช

24 พ.ต.ท.อภิรักษZ

25 นายอํานาจ

26 นายวีศักด์ิ

27 นางภัทนารี

28 นายวิรุฬหZ

29 นางยุพิน 

30 นายพิเชษฐZ

31 นายอภิวัฒนZ 

32 นายอาทิตยZ

33 นางพัชราพร

34 นางเอราวัล

35 นายธวัชชัย

36 นายประกาศิต

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

ารบริหารสมาคมนักเรยีนเก+าพะเยาพิทยาคม และสตรีพะเย
 

 

กรรมการบริหารสมาคมฯ (ต'อ) 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง
นพดล  จันทราช ผูPช'วยปฏิคม

ญวรัตนZ  ภัทรภูตานนทZ นายทะเบียน

ธีรศักด์ิ  สิทธิชัยชนะกิจ ผูPช'วยนายทะเบียน

สุคนธา  เหล'าศิริไพศาลวัฒนา ประชาสัมพันธZ

เกศิรินทรZ  รัตนรักษZมงคล ประชาสัมพันธZ

อภิชาติ  ปVงเมือง ผูPช'วยประชาสัมพันธZ

จตุพล  มงคลยศ ผูPช'วยประชาสัมพันธZ

ดารุณี  สกุลเจียมใจ กรรมการ

สมบัติ  จันทรZผ'องศรี กรรมการ

นัยนา แผ'นทอง กรรมการ

บันดล  ศีติสาร กรรมการ

อภิเดช  ผันอากาศ กรรมการ

อภิรักษZ  นักไร' กรรมการ

อํานาจ  สุขสถิต กรรมการ

วีศักด์ิ  คําวงษZษา กรรมการ

ภัทนารี วงศZสา กรรมการ

วิรุฬหZ  ผลมาก กรรมการ

  กาศกุล กรรมการ

พิเชษฐZ  วงศZประสิทธิ์ กรรมการ

อภิวัฒนZ  เข่ือนสกุล กรรมการ

อาทิตยZ  โนคํา กรรมการ

พัชราพร  ป]าตุPม กรรมการ

วัล  ถาวร กรรมการ

ธวัชชัย  หน'อคําบุตร กรรมการ

ประกาศิต  ทอนช'วย กรรมการ

14 

ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

ารบริหารสมาคมนักเรยีนเก+าพะเยาพิทยาคม และสตรีพะเยา  

ตําแหน�ง 
ผูPช'วยปฏิคม 

นายทะเบียน 

ผูPช'วยนายทะเบียน 

ประชาสัมพันธZ 

ประชาสัมพันธZ 

ผูPช'วยประชาสัมพันธZ 

ะชาสัมพันธZ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

       ทําเนียบผู�บริหารโรงเรียนพะเยาพทิยาคม
 

 

 
 

ลําดับที ่
1 นายเชื้อ 

2 นายสมัคร 

3 นายมนู 

4 นายสวัสด์ิ 

5 นางบุญรัตนZ 

6 นายสมศักด์ิ 

7 นายอรุณ 

8 นายสาหร'าย 

9 นายวรรณ 

10 นายอรุณ 

11 นายกิตติโชต 

12 นายมานิตยZ 

13 นายสุรัตนZ 

14 นายศรีวรรณ

15 นายประสงคZ  พรหมสิทธิ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

ทําเนียบผู�บริหารโรงเรียนพะเยาพทิยาคม 

รายนาม ตําแหน�ง ปBที่ดํารงตําแหน�ง
นายเชื้อ  นนทวาสี ครูใหญ' พ.ศ. 

นายสมัคร  สิทธิเลิศ ครูใหญ' พ.ศ. 

นายมนู  ยอดปSญญา ครูใหญ' พ.ศ. 

นายสวัสด์ิ  อดุลยพงษZ อาจารยZใหญ' พ.ศ. 

นางบุญรัตนZ  โรจนศักด์ิ อาจารยZใหญ' พ.ศ. 

นายสมศักด์ิ  ศรีสุวรรณ อาจารยZใหญ' พ.ศ. 

นายอรุณ  อาษา ผูPอํานวยการ พ.ศ. 

นายสาหร'าย  แสงทอง ผูPอํานวยการ พ.ศ. 

นายวรรณ  จันทรZเพชร ผูPอํานวยการ พ.ศ. 

นายอรุณ  อาษา ผูPอํานวยการ พ.ศ. 

นายกิตติโชต  หPอยยี่ภู' ผูPอํานวยการ พ.ศ. 

นายมานิตยZ  ศรีพิทักษZ ผูPอํานวยการ พ.ศ. 

นายสุรัตนZ  เจียตระกูล ผูPอํานวยการ พ.ศ. 

นายศรีวรรณ  ปVนใจ ผูPอํานวยการ พ.ศ. 

นายประสงคZ  พรหมสิทธิ์ ผูPอํานวยการ พ.ศ. 255
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

ปBที่ดํารงตําแหน�ง 
 2479-2479 

 2479-2481 

 2481-2501 

 2501-2513 

 2513-2518 

 2518-2520 

 2520-2531 

 2531-2534 

 2534-2536 

 2536-2537 

 2537-2543 

 2543-2544 

 2544-2553 

 2553-2557 

2557-ปSจจุบัน 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

โครงสร�างการบริหารงานโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข�ายการส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายใ

 1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
2.  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา
3.  ศูนยZแนะแนวจังหวดัพะเยา 
4. ศูนยZวิชาการภาษาต'างประเทศ (ERIC) 
5.  ศูนยZวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 
6.  ศูนยZวิชาศิลปศึกษา 
7.  ศูนยZวิชาวทิยาศาสตรZ 
8.  ศูนยZอาเซียนศึกษา 
9.  ศูนยZวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 
 

1. งานสํานักงาน 
2. งานระดับชั้น 
3. งานส'งเสริมประชาธิปไตย 
    คณะกรรมการนักเรี
4. งานสารวัตรนักเรียนและ
    จราจร 
5. งานเวรประจําวัน
    และเวรยาม 
6. งานปqองกันและแกPไขปSญหา
    ยาเสพติด 
7. งานปqองกันและแกPไข
    พฤติกรรมนักเรียน
    เกลี่ยขPอพิพาท 
8. งานระบบดูแลช'วยเหลือ
   นักเรียน/เครือข'ายผูPปกครอง
9. งานสรPางเสริมคุณธรรม
   จริยธรรม 
10. งานเสริมสรPางกิจกรรม
    ทักษะชีวิต 

1. งานสํานักงาน 
2. งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 
3. งานรับนักเรียน ม.1,ม.4 
4. งานตารางสอน 
5. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์และ 
    ส'งเสริมความเปUนเลิศ 
6. งานโครงการพิเศษและ 
    งานตามนโยบาย 
7. งานหPองสมุด 
8. งานพัฒนาหลักสูตรและ 
    กระบวนการเรียนการสอน 
9. งานพัฒนาหลักสูตร 
    หPองเรียนพิเศษ 
10. งานวัดผลประเมินผล 
11. งานทะเบียนและสถิติ 
     นักเรียน 
12. งานกิจกรรมนักเรียน 
13. งานแนะแนวการศึกษาต'อฯ 
14. งานส'งเสริมและประสานงาน 
     ศูนยZเครือข'ายการมัธยมศึกษา 
15. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
     และเทคโนโลยี 
16. งานนิเทศและพัฒนา 
     บุคลากร 

 

กลุ�มบริหาร 

วิชาการ 
กลุ�มส�งเสริม

กิจการนกัเรียน

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

โครงสร�างการบริหารงานโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ผู�อํานวยการโรงเรียน 

เครือข�ายการส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายนอก

เครือข�ายการส�งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาภายใน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

ระกนัคุณภาพการศึกษา 

1.   สมาคมผูPปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2.  สมาคมนักเรียนเก'าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา
3.  มูลนธิิผูPปกครองและครโูรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4.  มูลนธิิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5.  มูลนธิินกัเรียนเก'าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา
6.  มูลนธิิมน ู ยอดปSญญา 
7.  สหวิทยาเขต 
8.  ศูนยZไกล'เกล่ีย 
9.  ศูนยZบริการการศึกษา  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
10. ศูนยZวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
11. หน'วยอนรุักษZส่ิงแวดลPอมธรรมชาติและศิลปกรรมทPองถิน่
      จังหวัดพะเยา 

1. งานสํานักงาน 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานสารบรรณ 
4. งานบุคลากร 
5. งานประกันคุณภาพ/
สารสนเทศ/แผนงานของกลุ'ม
อํานวยการ 
6. งานพัสดุและสินทรัพยZ 
   - งานสํานักงานพัสดุ 
   - งานจัดซื้อ-จัดจPาง 
   - งานยานพาหนะ 
7. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
   - งานน้ําด่ืมโรงเรียน 
   - งานปฏิคมโรงเรียน 
   - งานประกันอุบีติเหตุ 
   - งานสหการรPานคPา 

1. งานสํานักงาน
2. งานโสตทัศนศึกษา
3. งานโภชนาการ
4. งานสาธารณูปโภค
5. งานประชาสัมพันธZ
6. งานนักการภารโรงและ
    ลูกจPางชั่วคราว
7. งานอาคารสถานที่
8. งานอนามัยโรงเรียน
9. งานชุมชนสัมพันธZ
10. งานหมู'บPานพักครู
11. งานธนาคารโรงเรียน

งานส'งเสริมประชาธิปไตย / 
คณะกรรมการนักเรียน    
งานสารวัตรนักเรียนและ 

งานเวรประจําวัน 

งานปqองกันและแกPไขปSญหา 

งานปqองกันและแกPไข 
พฤติกรรมนักเรียน/ศูนยZไกล' 

 
งานระบบดูแลช'วยเหลือ 

เครือข'ายผูPปกครอง 
คุณธรรม 

งานเสริมสรPางกิจกรรม 

นักเรียน 

 

กลุ�มอํานวยการ กลุ�มส�งเสริม 

กิจการนกัเรียน 

 

ฝ@ายงานบริการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

เครือข�ายการส�งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาภายนอก 
สมาคมผูPปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

สมาคมนักเรียนเก'าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา 
มูลนธิิผูPปกครองและครโูรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
มูลนธิิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
มูลนธิินกัเรียนเก'าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา 

ศูนยZบริการการศึกษา  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 

หน'วยอนรุักษZส่ิงแวดลPอมธรรมชาติและศิลปกรรมทPองถิน่ 

งานสํานักงาน 
งานโสตทัศนศึกษา 
งานโภชนาการ 
งานสาธารณูปโภค 
งานประชาสัมพันธZ 
งานนักการภารโรงและ 
ลูกจPางชั่วคราว 
งานอาคารสถานที่ 
งานอนามัยโรงเรียน 
งานชุมชนสัมพันธZ 

นหมู'บPานพักครู 
งานธนาคารโรงเรียน 

1. งานสํานักงาน 
2. งานสารสนเทศ 
3. งานขPอมูล (Data Center) 
4. งานพัฒนาระบบเครือข'าย 
    คอมพิวเตอรZ 
5. งานกํากับ ติดตาม และ 
    ประเมินผล 
6. งานเลขาคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
7. งานแผนงาน งบประมาณ 
8. งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
9. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
10. งานสวัสดิการ 
 

 
 

กลุ�มบริหารงานท่ัวไป
และแผนงาน 

ฝ@ายงานบริการ 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

โครงสร�างการบริหารงานกลุ�มอํานวยการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ�มส�งเสริมกจิการ
นักเรียน

กลุ�มบริหารวิชาการ 

งานสํานักงานอํานวยการ

ผู�ช�วยรองผู�อํานวยการกลุ�มอํานวยการ

งานการเงินและบัญชี

งานสารบรรณ

งานบุคลากร

งานประกันคุณภาพ/สารสนเทศ
แผนงานของกลุ�มอํานวยการ

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

ารงานกลุ�มอํานวยการ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน 

กลุ�มส�งเสริมกจิการ
นักเรียน 

กลุ�มบริหารงานท่ัวไปแล
แผนงาน 

รองผู�อํานวยการกลุ�มอํานวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

งานสํานักงานอํานวยการ 

อํานวยการคนที่  1 ผู�ช�วยรองผู�อํานวยกา

งานการเงินและบัญช ี

งานสารบรรณ 

งานบุคลากร 

งานสวัสดิการนักเรียนและครู

งานพัสดุและสินทรัพย#

นักเรียน 

สารสนเทศ/
นของกลุ�มอํานวยการ 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและ ฝ@ายงานบริการ 

ช�วยรองผู�อํานวยการกลุ�มอํานวยการคนที่  2 

งานสวัสดิการนักเรียนและครู 

งานปฏิคมของโรงเรียน 

งานพัสดุและสินทรัพย# 

งานสหการร�านค�า 

งานนํ้าดื่มโรงเรียน 

งานประกันอุบัติเหต ุ

งานสํานักงานพัสด ุ

งานจัดซื้อ-จัดจ�าง 

งานยานพาหนะ 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

โครงสร�างการบริหารงานกลุ�มบริหารวิชาการ

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 
  

 

กลุ�มอํานวยการ 

ผู�ช�วยรองผู�อํานวยการกลุ�มฯ คนท่ี 

งานสํานักงานวิชาการ

งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร

งานรับนักเรียน ม

งานตารางสอน

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
และส�งเสริมความเป7นเลิศ

งานโครงการพิเศษ
และงานตามนโยบาย

งานห�องสมุด

กลุ�มบริหารท่ัวไป
และแผนงาน

งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

โครงสร�างการบริหารงานกลุ�มบริหารวิชาการ 
 

 

      
      
      
      
      
      

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ผู�อํานวยการโรงเรียน 

รองผู�อํานวยการ 

กลุ�มบริหารวิชาการ 

ผู�ช�วยรองผู�อํานวยการกลุ�มฯ คนท่ี 1 ผู�ช�วยรองผู�อํานวยการกลุ�มฯ คนท่ี 

วิชาการ 

นิเทศและพัฒนาบุคลากร 

งานรับนักเรียน ม.1, ม.4 

ตารางสอน 

งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
และส�งเสริมความเป7นเลิศ 

งานทะเบียนและสถิตินกัเรียน

งานวัดผลประเมินผล

งานกิจกรรมนกัเรียน

งานแนะแนวการศึกษาต�อและอาชีพ

งานพัฒนาหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน

งานส�งเสริมและประสานงาน
ศูนย#เครือข�ายการมัธยมศึกษา

งานโครงการพิเศษ 

ตามนโยบาย 

ด 

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นักเรียน 

บริหารท่ัวไป
และแผนงาน 

กลุ�มส�งเสรมิกจิการ
นักเรียน 

นิเทศและพัฒนาบุคลากร 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

  
  
  
  
  
 

ผู�ช�วยรองผู�อํานวยการกลุ�มฯ คนท่ี 2 

งานทะเบียนและสถิตินกัเรียน 

านวัดผลประเมินผล 

งานกิจกรรมนกัเรียน 

งานแนะแนวการศึกษาต�อและอาชีพ 

หลักสูตรห�องเรียนพิเศษ 

งานพัฒนาหลักสูตร 

และกระบวนการเรียนการสอน 

งานส�งเสริมและประสานงาน 

ศูนย#เครือข�ายการมัธยมศึกษา 

าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กลุ�มส�งเสรมิกจิการ  

ฝ�ายบริการ 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

    โครงสร�างการบริหารงานกลุ�มส�งเสริม

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ'มอํานวยการ กลุ'มบริหาร
วิชาการ 

ผูPช'วยรองผูPอํานวยการกลุ'มฯ คนที่ 1

งานระดบัชัน้ 

งานส'งเสรมิประชาธิปไตย/
คณะกรรมการนักเรียน 

คณะกรรมการกลุ'มส'งเสรมิกิจการนักเรียน 

งานสารวัตรนักเรยีนและจราจร 

งานเวรประจําวันและเวรยาม 

 

งานปqองกันและแกPไขปSญหายาเสพติด 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

สมาคมนักเรียนเก'าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารโรงเรียน

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

โครงสร�างการบริหารงานกลุ�มส�งเสริมกิจการนักเรียน 

 

      
      
      
      
 

กลุ'มส'งเสริม 

กิจการนักเรียน 

กลุ'มบริหารทั่วไป
และแผนงาน

รองผู�อํานวยการ 

กลุ�มส�งเสริมกิจการนักเรียน 

1 ผูPช'วยรองผูPอํานวยการกลุ'มฯ คนที่ 

งานระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียน
เครือข'ายผูPปกครอง 

งานปqองกันและแกPไขพฤติกรรม
นักเรียน/ศูนยZไกล'เกลี่ยขPอพิพาท

คณะกรรมการเครือข'ายผูPปกครอง

งานเสริมสรPางกิจกรรมทักษะชีวิต

งานสํานักงาน

งานสรPางเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 

นักเรียน 

ผูPอํานวยการโรงเรียน 
สมาคมผูPปกครองและครู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

สมาคมนักเรียนเก'าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา เครือข'ายส'งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารโรงเรียน เครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายนอก 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

  
  
  
  

บริหารทั่วไป
และแผนงาน 

ฝ]ายบริการ 

ผูPช'วยรองผูPอํานวยการกลุ'มฯ คนที่ 2 

งานระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียน/ 
เครือข'ายผูPปกครอง  

งานปqองกันและแกPไขพฤติกรรม
ศูนยZไกล'เกลี่ยขPอพิพาท 

คณะกรรมการเครือข'ายผูPปกครอง 

งานเสริมสรPางกิจกรรมทักษะชีวิต 

งานสํานักงาน 

งานสรPางเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

สมาคมผูPปกครองและคร ู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

คณะกรรมการเครือข'าย
อนุรักษZสิ่งแวดลPอม/วัฒนธรรม 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

20 

ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 



 
ข�อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ� ทิศทางการจัดการศึ

 

 

 

โครงสร�างการบริหารงาน

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

รองผู�อํานวยการ
กลุ�มอํานวยการ

 

รองผู�อํานวยการกลุ�ม
บริหารวิชาการ 

งานสารสนเทศ 

งานกํากับ  ติดตาม  และประเมินผล
โครงการ 

งานข�อมลู (DataCenter) 

ผู้ช่วยรองผู้อาํนวยการ             
กลุ่มนโยบายและแผนคนที�  

1 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

งานสารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร# 

 
ผู�ช�วยรองผู�อํานวยการ             

กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน
คนท่ี  1 

 

งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา

 

ด�านท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป

ษณ� ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหารโรงเรียน

โครงสร�างการบริหารงานกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 
 

  

 

      
      
      
      
      
     

ผู�อํานวยการโรงเรียน 

รองผู�อํานวยการ
กลุ�มอํานวยการ 

รองผู�อํานวยการ
กลุ�มส�งเสริม

กิจการนักเรียน

รองผู�อํานวยการกลุ�ม
บริหารงานทั่วไปและ

แผนงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ติดตาม  และประเมินผล

ผู้ช่วยรองผู้อาํนวยการ             
นโยบายและแผนคนที�  

ผู�ช�วยรองผู�อํานวยการ             
กลุ�ม
และแผนงาน

 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

งานแผนงาน
 

ผู�ช�วยรองผู�อํานวยการ             
บริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

งาน

 

เลขาคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ข�อมูลท่ัวไป 

ารโรงเรียน 

 

  
  
  
  
  

รองผู�อํานวยการ
กลุ�มส�งเสริม 

กิจการนักเรียน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

งานสํานักงาน 

 
ผู�ช�วยรองผู�อํานวยการ             
กลุ�มบริหารงานท่ัวไป 
และแผนงานคนท่ี  2 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

งานแผนงานงบประมาณ 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

งานสวัสดิการ 

 

ผู�ช�วยผู�อํานวยการ  
ฝ@ายบริการ 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการแยกตามกลยุทธ�ของโรงเรยีน

ท่ี 

1 ปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรม 
และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 มุ$งพัฒนาผู(เรียนให(มีสุขนิสัยท่ีดี

3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู(

4 ยกระดับคุณภาพนักเรียนให(มีความเป6นเลิศทางวิชาการ

5 พัฒนาประสิทธิการบริหารจัดการศึกษา

6 เสริมสร(างประสิทธิภาพ
พัฒนา 

 

 

ด�านที่ 2 สารสนเทศ

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 
 

แผนปฏิบัติการแยกตามกลยุทธ�ของโรงเรยีน 
ประจําป�งบประมาณ  2558 

 
 

กลยุทธ� 

ปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสํานึกในความเป6นไทย 
และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มุ$งพัฒนาผู(เรียนให(มีสุขนิสัยท่ีดี รักษ<สิ่งแวดล(อม พร(อมสืบสานวัฒนธรรม 

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู(  และการบริหารจัดการสู$สากล

ยกระดับคุณภาพนักเรียนให(มีความเป6นเลิศทางวิชาการ มุ$งสู$มาตรฐานสากล

พัฒนาประสิทธิการบริหารจัดการศึกษา เน(นการมีส$วนร$วมจากทุกภาคส$วน 

เสริมสร(างประสิทธิภาพ การมีส$วนและวิถีชีวิตร$วมภาคีเครือข$ายร$วมกัน

รวม 

 

 

 

 

 

สารสนเทศกลุ�มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

22 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ 
ท่ีได&รับจัดสรร 

575,251 

2,016,244 

และการบริหารจัดการสู$สากล 1,071,619 

มุ$งสู$มาตรฐานสากล 5,770,157 

 289,120 

458,705 

10,181,096 

 

 

กลุ�มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กลยุทธ�ท่ี 

ปลูกจิตสํานึกในความเป4นไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ

1 ส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 วันสําคัญทางศาสนา 
3 โรงเรียนวิถีพุทธ 
4 พัฒนาห(องคุณธรรม จริยธรรม 
5 เด็ก พ.ค. มารยาทงาม 

6 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ$มสาระการงานอาชีพ
7 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
8 พัฒนาระบบดูแลช$วยเหลือนักเรียน
9 จิตอาสาสภานักเรียน 
10 ส$งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนในโรงเรียนด(วยระบบ
11 จิตอาสาจราจร 

12 พัฒนากิจกรรมเสริมสร(างทักษะชีวิต
13 พัฒนาผู(นําเยาวชนวัยสดใสต(านภัยยาเสพติด
14 พัฒนาปรับปรุงดูแลบ(านพักครู 
15 ส$งเสริมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

รวม

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

 
กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ป�งบประมาณ

กลยุทธ�ท่ี 1 ปลูกฝ<งคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  
ปลูกจิตสํานึกในความเป4นไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
อุดหนุน 

ส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ 10,000 

12,651 
18,605 
17,235 
14,000 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ$มสาระการงานอาชีพ 200,000 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 71,740 
พัฒนาระบบดูแลช$วยเหลือนักเรียน 123,550 

 
ส$งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนในโรงเรียนด(วยระบบ 17,576 

15,700 

พัฒนากิจกรรมเสริมสร(างทักษะชีวิต 39,740 
พัฒนาผู(นําเยาวชนวัยสดใสต(านภัยยาเสพติด 34,454 

 

ส$งเสริมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  

รวม 575,251 
 

 

 

 

23 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ป�งบประมาณ  2558 

ปลูกจิตสํานึกในความเป4นไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ 

 เรียนฟรี บกศ. อ่ืนๆ 

    

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
575,251        



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กลยุทธ�ท่ี 2 มุBงพัฒนาผู&เรียนให&มีสุขนิสัยท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

1 ปรับภูมิทัศน<กลุ$มสาระการเรียนรู$ภาษาต$างประเทศ
2 วันสําคัญและวัฒนธรรมประเทศจีน
3 โครงการพัฒนาห(องเรียนและห(องศูนย<การเรียนรู(

ภาษาต$างประเทศ 

4 สานฝ�นด(วยเส(นเสียง 
5 พัฒนาการเรียนการสอน 

6 ความเป6นเลิศกีฬาเปตอง 
7 ความเป6นเลิศกีฬาบาสเกตบอล 
8 ความเป6นเลิศกีฬาวอลเล$ย< 
9 ความเป6นเลิศกีฬาฟุตบอล 
10 ความเป6นเลิศด(านกรีฑา 
11 ฟุตซอลสายสัมพันธ<ม.6 ปH2558 

12 กีฬาน(องใหม$ ม.1 
13 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 
14 พัฒนาศักยภาพของผู(เรียน(กิจกรรมเลือก
15 พัฒนาผู(นําเยาวชนวัยใส 
16 สวนสวยโรงเรียนงาม 
17 จัดซ้ือเวชภัณฑ< 

18 พัฒนาสาธารณูปโภค 
19 พัฒนางานโรงอาหาร 
20 พัฒนาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล(อม

รวม 

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ป�งบประมาณ
มุBงพัฒนาผู&เรียนให&มีสุขนิสัยท่ีดี รักษ�ส่ิงแวดล&อม พร&อมสืบสานวัฒนธรรม

 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ

อุดหนุน เรียนฟรี

ปรับภูมิทัศน<กลุ$มสาระการเรียนรู$ภาษาต$างประเทศ 47,500 
วันสําคัญและวัฒนธรรมประเทศจีน 4,000 
โครงการพัฒนาห(องเรียนและห(องศูนย<การเรียนรู( 

 
35,300 

216,660 

 
 
 
 

 
4,860 

5,900 

 
กิจกรรมเลือก/กิจกรรมบังคับ) 13,000 

16,108 
78,600 
50,398 

20,000 

 
และสภาพแวดล(อม 420,238 

912,564 
 

24 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ป�งบประมาณ 2558 
รักษ�ส่ิงแวดล&อม พร&อมสืบสานวัฒนธรรม 

งบประมาณ 

เรียนฟรี บกศ. อ่ืนๆ 

   
   

 
  

   
   
 

10,640 
 

 
70,000 

 
 

65,710 
 

 
63,530 

 

 
67,800 

 
   
   
   
   
   

   
   
   
  

826,000 

   
 

277,680 826,000 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กลยุทธ�ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู&

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร<
2 พัฒนาความเป6นเลิศทางวิทยาศาสตร<

3 ปรับปรุงห(องปฏิบัติการวิทยาศาสตร<และห(องพักครู
4 การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5 
โครงการพัฒนาห(องเรียนและห(องศูนย<การเรียนรู(
ภาษาต$างประเทศ 

6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร<
8 พัฒนาบุคลากรด(านICT 
9 ซ$อม-บํารุงเครื่องแต$งกายนาฎศิลปT
10 พัฒนาระบบงานกลุ$มอํานวยการ 
11 พัฒนางานประชาสัมพันธ< 

12 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ< 
รวม 

 

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ป�งบประมาณ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู&  และการบริหารจัดการสูBสากล

 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ

อุดหนุน เรียนฟรี

พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร< 
  

พัฒนาความเป6นเลิศทางวิทยาศาสตร< 
 

69,380

ปรับปรุงห(องปฏิบัติการวิทยาศาสตร<และห(องพักครู 
 

24,500
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ  

โครงการพัฒนาห(องเรียนและห(องศูนย<การเรียนรู( 
  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

348,990
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร< 71,415 

 
39,080

บํารุงเครื่องแต$งกายนาฎศิลปT 30,000 
 171,934 

 
108,500 
381,849 481,950

 

 

 

 

 

 

25 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ป�งบประมาณ  2558 
และการบริหารจัดการสูBสากล 

งบประมาณ 

เรียนฟรี บกศ อ่ืนๆ 

 
8,500 

69,380 
  

24,500 
  

  52,360 

  

348,990 136,200 
 

 
966,000 

 
39,080 

  
   

   
 

367,400 
 

   
481,950 1,469,600 60,860 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กลยุทธ�ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพนักเรียนให&มีความเป4นเลิศทางวิชาการ มุBงสูBมาตรฐานสากล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

1 การแข$งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

2 รางวัล / เกียรติบัตร 
3 งานวัดและประเมินผล 
4 หลักสูตรและงานทะเบียน 
5 ประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห(องเรียนพิเศษฯ
6 ส$งเสริมความเป6นเลิศทางวิชาการ 

7 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
8 เสริมสร(างบุคคลแห$งการเรียนรู( 
9 ส$งเสริมความเป6นเลิศทางวิชาการ 

10 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา

12 เสริมสร(างบุคคลแห$งการเรียนรู(-ค$ายคณิตศาสตร<
13 เสริมสร(างบุคคลแห$งการเรียนรู(แข$งขันทักษะคณิตศาสตร<

14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
15 ส$งเสริมความเป6นเลิศทางวิชาการ 
16 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร<
17 พัฒนาความเป6นเลิศทางวิทยาศาสตร<
18 จัดจ(างครูชาวต$างประเทศ 
19 World Beyond สู$มาตรฐานสากล
20 การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

21 ค$ายภาษาฝรั่งเศสสู$สากล 
23 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร<

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ป�งบประมาณ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนให&มีความเป4นเลิศทางวิชาการ มุBงสูBมาตรฐานสากล

 

กิจกรรม 
งบประมาณ

อุดหนุน เรียนฟรี

การแข$งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ กลุ$มมัธยมศึกษา  
 

189,830

32,477 
 

134,000 
 

54,036 
 

ประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห(องเรียนพิเศษฯ 
 

150,000
 35,070 

 
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 114,930 

 
4,380 

 
 10,200 

 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ฯ 15,000 

 
ค$ายคณิตศาสตร< 56,400 

 
เสริมสร(างบุคคลแห$งการเรียนรู(แข$งขันทักษะคณิตศาสตร< 

 
10,680

 80,470 
 

 
  

พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร< 189,104 
 

พัฒนาความเป6นเลิศทางวิทยาศาสตร< 19,606 69,380

  
สู$มาตรฐานสากล 52,770 

 
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียง

  

15,000 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

348,990
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร< 71,415 

 
 

26 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ป�งบประมาณ  2558 
ยกระดับคุณภาพนักเรียนให&มีความเป4นเลิศทางวิชาการ มุBงสูBมาตรฐานสากล 

งบประมาณ 

เรียนฟรี บกศ. อ่ืนๆ 

189,830 
  

  
  
  

150,000 
  
  
  
  
  

  

  
10,680 

  
  

137,640 
 

  
69,380 

  
1,505,000 

 
  

  

  
348,990 136,200 

 
966,000 

 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

25 พัฒนาส$งเสริมศักยภาพผู(เรียนสู$ความเป6นเลิศทาง
26 พัฒนาการเรียนการสอนห(องพิเศษสารสนเทศ
27 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ$มสาระศิลปะ
30 กลุ$มเยาวชนเพ่ือนศิลปกรรม 
33 กิจกรรมวันอาเซียน 

34 พัฒนางานศูนย<การเรียนรู(อาเซียนศึกษา
35 พัฒนางานห(องสมุด 
36 ส$งเสริมการอ$านและการเรียนรู( 
37 ห(องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น
38 ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< คณิตศาสตร<และเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

39 ห(องเรียนพิเศษโครงการห(องเรียนวิทยาศาสตร<สุขภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวม 

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ

อุดหนุน เรียนฟรี

พัฒนาส$งเสริมศักยภาพผู(เรียนสู$ความเป6นเลิศทาง ICT 
 

89,800
พัฒนาการเรียนการสอนห(องพิเศษสารสนเทศ 

  
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ$มสาระศิลปะ 49,062 

 
6,432 

 
12,000 

 
พัฒนางานศูนย<การเรียนรู(อาเซียนศึกษา 18,000 

 
159,450 

 
50,230 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น 

  
คณิตศาสตร<และเทคโนโลยี 

 
ห(องเรียนพิเศษโครงการห(องเรียนวิทยาศาสตร<สุขภาพ 

  

1,180,032 858,680
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ 

เรียนฟรี บกศ. อ่ืนๆ 

89,800 
  

350,285 
 

  

  
  
  
  
  

345,100 
 

 
205,310 

 
85,910 

 

858,680 3,731,445 - 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กลยุทธ�ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิการบริหารจัดการศึกษา

ท่ี โครงการ/

1 งานตารางสอน 
2 รายงาน / บันทึกเวลาเรียน 
3 งานศึกษาแหล$งเรียนรู(และกิจกรรมวิชาการตามนโยบายฯ
4 การติดตามแก(ไข / ช$วยเหลือ 
5 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานวิชาการ 
6 บริหารหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล
7 งานสารบัญ 
8 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ค$ายวิชาการ
9 Google Apps for Education 
10 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานสาระคณิตศาสตร<
11 พัฒนาระบบการบริการจัดการท่ีดี
12 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานวิทยาศาสตร< 
13 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานภาษาไทย 
14 World Beyond สู$มาตรฐานสากล
15 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานสังคมศึกษา 
16 ส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู(เรียนด(านภาษาจีน
17 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานภาษาต$างประเทศ
18 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานการงานอาชีพ
19 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานคอมพิวเตอร< 
20 สังคมสงเคราะห<ภายในโรงเรียน (แนะแนว
21 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานแนะแนว 
22 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานกลุ$มงานบริหารท่ั

23 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานกลุ$มวิชาการ 
24 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานกลุ$มอํานวยการ
25 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานบริการ 
26 พัฒนางานสํานักงานกลุ$มส$งเสริมกิจการนักเรียน

รวม 

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ป�งบประมาณ
พัฒนาประสิทธิการบริหารจัดการศึกษา เน&นการมีสBวนรBวมจากทุกภาคสBวน

   

/กิจกรรม 
งบประมาณ

อุดหนุน เรียนฟรี

    
    

งานศึกษาแหล$งเรียนรู(และกิจกรรมวิชาการตามนโยบายฯ     

    
     10,000    

และพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล        
    

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ค$ายวิชาการ     
  

จัดซ้ือวัสดุสํานักงานสาระคณิตศาสตร<      10,000    
พัฒนาระบบการบริการจัดการท่ีดี      10,000    

      10,000    
     10,000  

สู$มาตรฐานสากล      52,770    
     10,000    

ส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู(เรียนด(านภาษาจีน     
จัดซ้ือวัสดุสํานักงานภาษาต$างประเทศ      10,000    
จัดซ้ือวัสดุสํานักงานการงานอาชีพ      10,000    

      10,000    
แนะแนว)      30,000    

     10,000    
หารท่ัวไปและแผนงาน      10,000  

      10,000  
จัดซ้ือวัสดุสํานักงานกลุ$มอํานวยการ      10,000  

     10,000  
พัฒนางานสํานักงานกลุ$มส$งเสริมกิจการนักเรียน      25,000  

 247,770 

28 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ป�งบประมาณ  2558 
เน&นการมีสBวนรBวมจากทุกภาคสBวน 

งบประมาณ 

เรียนฟรี บกศ อ่ืนๆ 

     
     
     

     
     
     
     
     
41,350     

     
     
     

      
     
     

     
     
     
     
     
     

      

      
      
      
      

41,350 - 
 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กลยุทธ�ท่ี 6 เสริมสร&างประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

1 งานพัฒนาบุคลากร / นวัตกรรม 
2 จ(างครูและพัฒนาครูสาขาวิชาเฉพาะ
3 งานนิเทศ / ประชุมกลุ$มบริหารวิชาการ
4 งานศึกษาดูงาน 
5 กิจกรรม 5 ส  
6 พัฒนาครูและบุคลากรสู$มืออาชีพและมีศักยภาพเป6นพลโลก
7 พัฒนาแหล$งเรียนรู( 
8 การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาญ่ีปุmนสู$มาตรฐานสากล
10 ส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู(เรียนด(านภาษาจีน
11 พัฒนาบุคลากรด(าน ICT 
12 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ$มสาระดนตรีสากล
13 สานฝ�นด(วยเส(นเสียง 
14 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ< 

รวม 

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 
กิจกรรมตามกลยุทธ�โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ป�งบประมาณ

เสริมสร&างประสิทธิภาพ การมีสBวนและวิถีชีวิตรBวมภาคีเครือขBายรBวมกันพัฒนา
 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ

อุดหนุน เรียนฟรี

   
จ(างครูและพัฒนาครูสาขาวิชาเฉพาะ   

ประชุมกลุ$มบริหารวิชาการ   
       68,800  
         7,929  

พัฒนาครูและบุคลากรสู$มืออาชีพและมีศักยภาพเป6นพลโลก          8,000  
       48,330  

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ   

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาญ่ีปุmนสู$มาตรฐานสากล        11,200  
ส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู(เรียนด(านภาษาจีน   

     39,080 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ$มสาระดนตรีสากล        79,206  

       35,300  

      108,500  
367,265 39,080

 

 

 

 

 

 

29 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ป�งบประมาณ  2558 
การมีสBวนและวิถีชีวิตรBวมภาคีเครือขBายรBวมกันพัฒนา 

งบประมาณ 

เรียนฟรี บกศ. อ่ืนๆ 

      
      
      
      
      
      
      

 52,360 

      
      

39,080      
      

      
      

39,080 
 

52,360 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ท่ี 

1 รายการเงินอุดหนุน 

 1. รายจBายประจํา 

     1.1 ค$าไฟฟnา , ค$าโทรศัพท< 
     1.2 ค$าเบ้ียเลี้ยง/ค$าเดินทางไปราชการ
     1.3 ค$าพัสดุกลาง 

     1.4 ค$าปรับซ$อมวัสดุครุภัณฑ<
     1.5 ค$าอ่ืน ๆ 

 2. เงินบริหารโรงเรียนตามโครงสร&าง
     2.1 บริหารวิชาการ (60%)
     2.2 บริหารท่ัวไป (40%)
          2.2.1 กลุ$มอํานวยการ
  2.2.2 กลุ$มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน
 2.2.3 กลุ$มส$งเสริมกิจการนักเรียน
 2.2.4 ฝmายบริการ 

 2.3 เงินสํารองจ$าย (10%)
 2.4 เงินสํารองจ$ายผู(บริหาร 
2 รายการเงินนโยบายเรียนฟรี
    2.1 ค$าอุปกรณ<นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น
    2.2 ค$าเสื้อผ(านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น
    2.3 ค$ากิจกรรมพัฒนาผู(เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น
    2.4 ค$าหนังสือเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น
    2.5 ค$ากิจกรรมวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น
    2.6 ค$ากิจกรรมด(านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น

        มัธยมศึกษาตอนต(น,
    2.7 ค$าทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น
    2.8 ค$าบริการด(านเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนระดับชั้น

        มัธยมศึกษาตอนต(น,
 

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําป�งบประมาณ  2558 

รายการ 

ค$าโทรศัพท< , ค$าน้ํามันเชื้อเพลิง 

ค$าเดินทางไปราชการ 

ค$าปรับซ$อมวัสดุครุภัณฑ< 

เงินบริหารโรงเรียนตามโครงสร&าง 

(60%) 
(40%) 

กลุ$มอํานวยการ 

กลุ$มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

กลุ$มส$งเสริมกิจการนักเรียน 

(10%) 
เงินสํารองจ$ายผู(บริหาร (10%) 

รายการเงินนโยบายเรียนฟรี 
ค$าอุปกรณ<นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น,ปลาย 

ค$าเสื้อผ(านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น,ปลาย 

ค$ากิจกรรมพัฒนาผู(เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น,ปลาย 

ค$าหนังสือเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น,ปลาย 

ค$ากิจกรรมวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น,ปลาย 

ค$ากิจกรรมด(านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น     
,ปลาย 

ค$าทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น,ปลาย 

ค$าบริการด(านเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนระดับชั้น 
,ปลาย 

30 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จํานวนเงิน 
ท่ีจัดสรร 

 

 

2,000,000 

400,000 

1,800,000 

500,000 

 

 

4,134,432 

 

482,350 

482,350 

689,072 

1,102,516 

861,340 

861,340 

 

1,604,880 

1,732,500 

3,337,500 

1,641,000 

1,185,300 

729,600 

729,600 

693,000 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

 

ท่ี 

3 รายการเงินบํารุงการศึกษา
 3.1 การพัฒนาทักษะความถนัดของนักเรียนนอกเวลา
 3.2 ค$าจ(างครูชาวต$างชาติ 

 3.3 ค$าจ(างบุคลากร เจ(าหน(าท่ี และคนงาน
 3.4 ค$าสอนคอมพิวเตอร< 
 3.5 ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร<
 3.6 ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< 
 3.7 ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< 
 3.8 ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< 
 3.9 ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< 
 3.10 ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< 
 3.11 ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

รายการ 

รายการเงินบํารุงการศึกษา  

การพัฒนาทักษะความถนัดของนักเรียนนอกเวลา 

ค$าจ(างบุคลากร เจ(าหน(าท่ี และคนงาน 

ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< - คณิตศาสตร< ม.1,2,3 

ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< (สสวท.) 
ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< - คณิตศาสตร< - สุขภาพ 

ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< - คณิตศาสตร< (Gifted Math) 
ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< - คณิตศาสตร< (Gifted English) 

ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< - คณิตศาสตร< - สารสนเทศ 

ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร< - คณิตศาสตร< - 2ภาษา 

รวมท้ังส้ิน 

31 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

จํานวนเงิน 
ท่ีจัดสรร 

1,459,200 

2,918,400 

8,755,200 

2,188,800 

606,910 

205,310 

188,000 

113,700 

- 

253,740 

136,000 

16,825,260 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานท่ี 

1 ผู(เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค$านิยมท่ีพึงประสงค<
2 ผู(เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี
3 ผู(เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด(านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
4 ผู(เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห< คิดสังเคราะห<มี

วิจารณญาณ มีความคิดสร(างสรรค< คิดไตร$ตรองและมีวิสัยทัศน<
5 ผู(เรียนมีความรู(และทักษะท่ีจําเป6นตามหลักสูตร
6 ผู(เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู(ด(วยตนเอง  รักการเรียนรู( 

และพัฒนาตนเองอย$างต$อเนื่อง
7 ผู(เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

ร$วมกับผู(อ่ืนได( และมีเจตคติท่ีดีต$ออาชีพสุจริต
8 ครูมีวุฒิ / ความรู(ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครู

เพียงพอ 

9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย$างมี
ประสิทธิภาพและเน(นผู(เรียนเป6นสําคัญ

10 ผู(บริหารมีภาวะผู(นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
11 สถานศึกษามีการจัดองค<กร โครงสร(าง  

เป6นระบบ ครบวงจรให(บรรลุเปnาหมายการศึกษา
12 สถานศึกษาส$งเสริมความสัมพันธ< และความร$วมมือกับชุมชนใน

การพัฒนาการศึกษา 

13 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู(เรียนและท(องถ่ินมีสื่อการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือต$อการเรียนรู(

14 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน(นผู(เรียน
เป6นสําคัญ 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ

(รอบท่ี 1 - รอบท่ี 2) 

มาตรฐาน/ตัวบBงช้ี 

ผลการประเมินคุณภาพ

รอบท่ี 
ผู(เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค$านิยมท่ีพึงประสงค< 
ผู(เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

และลักษณะนิสัยด(านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

ผู(เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห< คิดสังเคราะห<มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร(างสรรค< คิดไตร$ตรองและมีวิสัยทัศน< 

พอใช(

ผู(เรียนมีความรู(และทักษะท่ีจําเป6นตามหลักสูตร พอใช(
ผู(เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู(ด(วยตนเอง  รักการเรียนรู( 
และพัฒนาตนเองอย$างต$อเนื่อง 

ผู(เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร$วมกับผู(อ่ืนได( และมีเจตคติท่ีดีต$ออาชีพสุจริต 

ความรู(ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครู

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย$างมี
ประสิทธิภาพและเน(นผู(เรียนเป6นสําคัญ 

ผู(บริหารมีภาวะผู(นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษามีการจัดองค<กร โครงสร(าง  และการบริหารงานอย$าง
เป6นระบบ ครบวงจรให(บรรลุเปnาหมายการศึกษา 

สถานศึกษาส$งเสริมความสัมพันธ< และความร$วมมือกับชุมชนใน
 

สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู(เรียนและท(องถ่ินมีสื่อการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือต$อการเรียนรู( 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน(นผู(เรียน

 

32 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

สมศ.) 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

ดี ดี 

ดี ดีมาก 

ดี ดี 

พอใช( ดี 

พอใช( ดี 

ดี ดี 

ดี ดี 

ดี ดี 

ดี ดี 

ดี ดีมาก 

ดี ดีมาก 

ดี ดีมาก 

ดี ดีมาก 

ดี ดีมาก 



 

 

 

ด�าน

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(มัธยมศึกษา

กลุBมตัวบBงช้ี พ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผู(เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี
ตัวชี้วัดท่ี 2 ผู(เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลค$านิยมท่ีพึงประสงค<
ตัวชี้วัดท่ี 3 ผู(เรียนมีความใฝmรู( และเรียนรู(อย$างต$อเนื่อง
ตัวชี้วัดท่ี 4 ผู(เรียนคิดเป6น ทําเป6น  
ตัวชี้วัดท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู(เรียน
ตัวชี้วัดท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน(นผู(เรียน
              เป6นสําคัญ 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
ตัวชี้วัดท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา           
               และต(นสังกัด 

กลุBมตัวบBงช้ี อัตลักษณ� 
ตัวชี้วัดท่ี 9 ผลการพัฒนาให(บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
              วัตถุประสงค<ของการจัดต้ังสถานศึกษา
ตัวชี้วัดท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน(นและจุดเด$นท่ีส$งผลสะท(อน 
                เป6นเอกลักษณ<ของสถานศึกษา
กลุBมตัวบBงช้ี มาตรการสBงเสริม 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส$งเสริมบทบาท
                ของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 12 ผลการส$งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู$ความเป6นเลิศ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

คะแนนรวม

 

ด�านท่ี 2 สารสนเทศกลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ� และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนท่ีได&

  

ผู(เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 

ผู(เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลค$านิยมท่ีพึงประสงค< 10.00 

และเรียนรู(อย$างต$อเนื่อง 10.00 

10.00 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู(เรียน 20.00 

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน(นผู(เรียน 10.00 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา           5.00 

 

ผลการพัฒนาให(บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค<ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 

ผลการพัฒนาตามจุดเน(นและจุดเด$นท่ีส$งผลสะท(อน  
เป6นเอกลักษณ<ของสถานศึกษา 

5.00 

 

ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส$งเสริมบทบาท 5.00 

ผลการส$งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู$ความเป6นเลิศ ท่ีสอดคล(องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 

คะแนนรวม 100.00 
 

 

 
 
 

33 กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

.) (รอบท่ี 3) 

คะแนนท่ีได& 
ระดับ

คุณภาพ 
  

9.78 ดีมาก 

9.74 ดีมาก 

9.34 ดีมาก 

9.68 ดีมาก 

11.87 พอใช( 
10.00 ดีมาก 

5.00 ดีมาก 

4.97 ดีมาก 

  

5.00 ดีมาก 

5.00 ดีมาก 

  

4.00 ดี 

5.00 ดีมาก 

89.38 ดี 



 

 

 
สารสนเทศด	านค

 

                

ท่ี 

1 ผู�อํานวยการ 

2 รองผู�อํานวยการ 

3 ครู 

4 ครูผู�ช�วย 

รวมข	าราชการครู

5 พนักงานราชการ 

6 ครูอัตราจ�าง (เงินงบประมาณ

7 ครูอัตราจ�าง (เงินอ่ืนๆ) 

8 เจ�าหน�าท่ี (เงินงบประมาณ) 

9 เจ�าหน�าท่ี (เงินอ่ืนๆ) 

10 ลูกจ�างประจํา/นักการภารโรง

11 ลูกจ�างชั่วคราว 

 

 

 

 

ด�าน

ด�านท่ี 3 สารสนเทศกลุ�มอํานวยการ

สารสนเทศด	านครูและบุคลากร 

 

 
 

  
 

  จํานวนครูและบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
           แยกตามตําแหน�ง 

 

ตําแหน�ง 

รวมข	าราชการครู 

เงินงบประมาณ) 

 

นักการภารโรง 

รวมท้ังส้ิน 

ด�านที่ 3 สารสนเทศกลุ�มอํานวยการ

 34 
 

อํานวยการ 

บุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

จํานวน(คน) 

1 

4 

152 

4 

161 

12 

11 

6 

17 

3 

6 

37 

253 

กลุ�มอํานวยการ 



 

 

 
สารสนเทศด	านค

 

 

 

         จํานวนบุคลากร

ลําดับ กลุ�มสาระการเรียนรู	

1 ผู�อํานวยการ 

2 รองผู�อํานวยการ 

3 ภาษาไทย 

4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

5 วิทยาศาสตร: 

6 คณิตศาสตร: 

7 ภาษาต�างประเทศ 

8 ศิลปศึกษา 

9 สุขศึกษาและพลศึกษา 

10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

11 กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

รวมท้ังส้ิน 

ด�านท่ี 3 สารสนเทศกลุ�มอํานวยการ

สารสนเทศด	านครูและบุคลากร 

จํานวนบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
       แยกตามวทิยฐานะ 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู	 
ชํานาญการ

พิเศษ 
ชํานาญ

การ 
ไม�มีวิทย
ฐานะ

1   

3 1  

8 6 1 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7 7 5 

7 15 6 

9 8 5 

8 10 6 

4 1 4 

 4  1 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 14 2 

 2  3 

65 62 32 

 35 
 

อํานวยการ 

ไม�มีวิทย
ฐานะ 

รวม 

1 

4 

15 

19 

28 

22 

25 

9 

5 

28 

5 

 161 



 

 

 
สารสนเทศด	านค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 3 สารสนเทศกลุ�มอํานวยการ

สารสนเทศด	านครูและบุคลากร 

 36 
 

อํานวยการ 



 

 

 
สารสนเทศด	านค

 

 

ด�านท่ี 3 สารสนเทศกลุ�มอํานวยการ

สารสนเทศด	านครูและบุคลากร 

 37 
 

อํานวยการ 

 



 38 
  

 
 

ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 

 

 

 

 
 

 
 

จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนพะเยำพิทยำคมแยกตำมระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2558 

 

ที ่ ระดับชั้น จ ำนวน (คน) 
เพศ 

ชำย หญิง 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 623 284 339 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 601 281 320 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 611 257 354 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 618 223 395 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 583 223 360 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 620 235 385 

รวมทั้งสิ้น 3,656 1,503 2,153 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 

 

 
 
 
 

จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนพะเยำพิทยำคมแยกตำมห้องเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 
 

ระดับ
ชั้น 

ห้อง 
1 

ห้อง 
2 

ห้อง 
3 

ห้อง 
4 

ห้อง 
5 

ห้อง 
6 

ห้อง 
7 

ห้อง 
8 

ห้อง 
9 

ห้อง
10 

ห้อง
11 

ห้อง
12 

ห้อง
13 

ห้อง
14 

ห้อง
15 

รวม 

ม.1 45 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 40  623 

ม.2 44 45 45 45 44 45 45 44 45 45 45 45 32 32  601 

ม.3 45 44 43 45 44 45 44 45 43 44 44 45 40 40  611 

ม.4 43 44 44 45 45 45 45 45 45 45 44 45 27 27 29 618 

ม.5 45 45 44 45 43 45 45 45 45 46 32 20 24 32 27 583 

ม.6 44 45 44 43 45 44 44 45 44 45 40 33 27 40 37 620 

รวมทั้งสิ้น  3,656  คน 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 

 

 

 

 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2556 – 2558 

(คะแนนเฉลี่ย) 
 
 
 

ที ่ รำยวิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2556 2557 2558 

1 ภาษาไทย 52.05 40.29 48.49 

2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 44.19 51.94 52.51 

3 วิทยาศาสตร์ 46.27 46.97 47.01 

4 คณิตศาสตร์ 31.77 39.01 44.94 

5 ภาษาอังกฤษ 33.96 31.12 38.45 

6 ศิลปศึกษา 46.96 48.26  

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 62.97 66.88  

8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 51.25 50.63  
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

52.05 

44.19 46.27 

31.77 
33.96 

46.96 

62.97 

51.25 

40.29 

51.94 

46.97 

39.01 

31.12 

48.26 

66.88 

50.63 48.49 

52.51 
47.01 

44.94 

38.45 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2556 

2557 

2558 

แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 3 ปีกำรศกึษำ 2556 – 2558 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 

 

 
 
 
 
 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2556 - 2558 

(คะแนนเฉลี่ย) 
 
 
 

ที ่ รำยวิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2556 2557 2558 

1 ภาษาไทย 58.38 59.40 60.06 

2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 37.30 41.60 45.20 

3 วิทยาศาสตร์ 35.49 37.45 39.38 

4 คณิตศาสตร์ 25.89 28.39 37.03 

5 ภาษาอังกฤษ 32.06 28.16 31.70 

6 ศิลปศึกษา 31.70 37.18  

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 68.01 57.56  

8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55.28 54.97  
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 
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แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 6 ปีกำรศกึษำ 2556 – 2558 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 



 46 
  

 
 

ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ และระดับประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ด้านที่ 4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีนและผลงานครู 

 

 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ประเทศ

ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ป ย1อนหลัง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ป การศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 

กลุ8มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ

กลุ8มสาระการเรียนรู1

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ประเทศ

ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ป ย1อนหลัง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ป การศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 

กลุ8มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ

กลุ8มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร<

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

30.57 31.14 30.48

32.62

32.95

32.54

34.15

34.30 33.40

จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ประเทศ

ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ป ย1อนหลัง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ป การศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 

กลุ8มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร< 
 

 

56 
 

บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 

2556

2557

2558

ป ย1อนหลัง 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.89

19

28.39

37.03

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

โรงเรียน

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

19.36 20.44 20.48

20.97
21.57 21.74

27.00 27.41

26.59

จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ประเทศ

ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ป ย1อนหลัง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ป การศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 

กลุ8มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร< 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 

48

74

59

2556

2557

2558

ป ย1อนหลัง 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.06

28.16

31.70

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

โรงเรียน

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ

กลุ8มสาระการเรียนรู1ภาษาต8างประเทศ

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

23.98
24.94

25.35

21.92
22.79

23.4423.80

25.08

24.98

จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ประเทศ

ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ป ย1อนหลัง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ป การศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 

กลุ8มสาระการเรียนรู1ภาษาต8างประเทศ 

 

58 
 

บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 

2556

2557

2558

ป ย1อนหลัง 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.70

37.18

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

โรงเรียน

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

28.24

28.89

29.00

34.32
34.56 34.64

จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ประเทศ

ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ป ย1อนหลัง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ป การศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 

กลุ8มสาระการเรียนรู1ศิลปะ 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 

00

2556

2557

ป ย1อนหลัง 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

55.28
54.97

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

55.00

56.00

โรงเรียน

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ
กลุ8มสาระการเรียนรู1

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

50.64 51.14

49.98

49.70

50.26

49.01

จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ประเทศ

ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3  ป ย1อนหลัง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ป การศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 
กลุ8มสาระการเรียนรู1สุขศึกษาและพลศึกษา 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 

98

01

2556

2557

ป ย1อนหลัง 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

55.28

54.97

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

55.00

56.00

โรงเรียน

แผนภูมิเปรียบเทียบผ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ

กลุ8มสาระการเรียนรู1การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

50.64
51.14

49.98

49.70

50.26

49.01

จังหวัด เขตพ้ืนท่ี ประเทศ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ป การศึกษา 2556 – 2558 
ระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 

กลุ8มสาระการเรียนรู1การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

61 
 

บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 

98

01

2556

2557

NET) 3 ป ย1อนหลัง 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

62 
 

บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

63 
 

บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

64 
 

บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

65 
 

บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ท่ี 

1 ลูกเสือ ชั้น ม.1 
2 ลูกเสือ ชั้น ม.2 
3 ลูกเสือ ชั้น ม.3 
4 เนตรนารี ชั้น ม.1
5 เนตรนารี ชั้น ม.2

6 เนตรนารี ชั้น ม.3
7 ยุวกาชาด ชั้น ม.
8 ยุวกาชาด ชั้น ม.
9 ยุวกาชาด ชั้น ม.
10 บําเพ็ญประโยชน) ชั้น
11 บําเพ็ญประโยชน) ชั้น

12 บําเพ็ญประโยชน) ชั้น
รวมท้ังหมด

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม
1 ภาษาจีนหรรษา 

2 เครื่องบินพลังยาง 

3 คณิตหรรษา 
4 ดนตรีล3านนา 
5 ภาษาล3านนา 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบังคับ) 
ป#การศึกษา 2558 

กิจกรรม 
จํานวนนักเรียน

ชาย หญิง
 162 
 251 
 277 
1 124
2 126

3 113
1 107
2 117
3 120

บําเพ็ญประโยชน) ชั้น ม.1 124
บําเพ็ญประโยชน) ชั้น ม.2 123

บําเพ็ญประโยชน) ชั้น ม.3 125
รวมท้ังหมด 690 1,079

 

 

กิจกรรมชุมนุม ป#การศึกษา 2558 

ช่ือกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา 
ครูศศิณัฎฐ)  จันทพันธ) 

ครูกนกพร  ภู9ปรางทอง 

Miss Tang  Xinnan 

Miss  Xiong  Ziyin 
ครูสุวิทย)  เทพวงศ) 

ครูถิรนันท)  อะสุพล 
ครูสงคราม  ชินสงคราม
ครูพันธกร  ตันติเพชราภรณ)
ครูธนวัฒน)  สมคิด 
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บริหารวิชาการ 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

จํานวนนักเรียน 
หญิง รวม 

162 
251 
277 

124 124 
126 126 
113 113 
107 107 
117 117 
120 120 
124 124 
123 123 
125 125 

1,079 1,769 

 จํานวน 
36 

 

40 

ชินสงคราม 36 
ตันติเพชราภรณ) 30 

30 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม
6 พยาบาลน3อย 

7 เด็กสร3างหนัง 

8 Handmade 
9 ผู3นําน3อย 

10 Story Telling 
11 พิมพ)ดีดไทยด3วยคอมพิวเตอร)

12 รักการอ9าน 
13 นาฏศิลปR 

14 หมากกระดาน 

15 สานฝTนด3วยเส3นเสียง 

16 คณิตศาสตร)หรรษา 
17 โอลิมปUกวิชาการ 
18 รักษ)ความเปVนไทย 

19 ห3องเรียนสีเขียว 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

ช่ือกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา 
ครูเสาวลักษณ)  พันธ)พัฒนกุล

ครูพวงบุหงา  สุขสอน 
ครูญาติกา  ไชยจําเริญ 

ครูณัชชณิช  ศรีโยธ ี
ครูอฤดี  วงศ)เมือง 
ครูสมพิศ  ศีติสาร 

ครูชนันษร  วัชรกุลปรีชาชาติ
จ.ส.อ.สมผัด  พรมจันทร)
ครูวรรณรดา  เรือนสอน

พิมพ)ดีดไทยด3วยคอมพิวเตอร) ครูผุสดี  วัชรสกุลวงศ) 

ครูรัตนาภรณ)  ภิญโญฤทธิ์
ครูอุไรวรรณ  วงศ)ชัย 
ครูพิชิตชัย  คะเน 

ครูสามินี  มะโนใจ 
ครูอุบล  กุลศรี 
ครูผดุงศิลปR  เทพจันทร) 

ครูอุษา  ถํ้าสุธะ 
 ครูพงศธร  โพธิแก3ว 

ครูกวี  บุญกว3าง 
ครูอุบลวดี  พรหมสิงห) 
ครูศศิธร  ภักด์ิสันติพงศ)
ครูวัชระ การสมพจน) 
ครูมณฑา  นนท)ศรี 

ครูมาริษา  สิงห)กา 
ครูยอดกุศล  ศรีทัน 

ครูวิลัยพร  ชัยเมือง 
ครูสุวิทย)  เทพวงศ) 
ครูอุษา  คณาธรรม 
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บริหารวิชาการ 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 จํานวน 
พัฒนกุล 30 

 40 

20 
80 

วัชรกุลปรีชาชาติ 
พรมจันทร) 
เรือนสอน 19 

25 

ภิญโญฤทธิ์ 
25 
10 

 37 

80 

 
ภักด์ิสันติพงศ) 27 

15 
33 

50 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม
20 หมอภาษา 

21 หุ9นยนต)บังคับมือ 
22 GraphicBOOK 

23 Cover Dance 

24 ใบตองเงินล3าน 
25 บาสเก็ตบอล 

26 จินตคณิต 

27 Social Studies Tutorial
28 เกมส)หรรษา 

29 แดนซ)เซอร) 

30 GPS ม.ต3น 
31 Home work math ม

32 พุทธวจน 
33 ฝlกสมองลองปTญญา (ม
34 เส3นสายลายสวย 

35 ความรู3นอกห3อง 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

ช่ือกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา 
ครูนฤมล  พันธุ 

ครูเบญจวรรณ  สวัสดี 
ครูน้ําผึ้ง  ม่ังค่ัง 
ครูปทิตตา  อนันตกรณ) 
ครูวรันย)  ปTญญา 
ครูจิรปรียา  ชัยทะ 

ครูจิรสุดา  กุมาลี 
ครูจรัสศรี  สุวรรณลพ 

ครูวรรณภา  ทะอินทร) 
ครูนัยนา  ประวงค)เทพ 
ครูศุภพงศ)  ไชยทัศน) 

ครูจิรัชยา  วงศ)ราษฎร) 

ครูอรุณรุ9ง  สุขสําราญ 
ครูกันยา  กันทะ 
ครูดวงจันทร)  คนอยู9 

ครูอัญชลี  วงศ)ไชย 
Social Studies Tutorial ครูปUโยรส  ใจเอ้ือ 

ครูศุภลักษณ)  บุญวงค) 

ครูชัชฎาภรณ)  รัชฎาวรรณ)
ครูเปรมฤทธิ์  อินแต9ง 

ครูสิทธิโชค  หากิจ 
ครูสามินี  มะโนใจ 
ครูสําเริง  ปTญญาใจ 

ม.ต3น ครูปรานอม  ทศรฐ 

ครูวรรณะ  โพธิ์ชะอุ9ม 
ม.ต3น) ครูนงลักษณ)  พรหมสิทธิ์

ครูจันทร)เพ็ญ  ยอดยา 

ครูจิตตราภรณ)  หอมยา

ครูอนุชน  ฉลาดแหลม 
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บริหารวิชาการ 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 จํานวน 
33 

 
20 
23 

30 

 
 15 

100 

 

46 

20 
40 

รัชฎาวรรณ) 
25 

28 
20 

20 
พรหมสิทธิ์ 15 

 30 

หอมยา 

 25 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม
36 ศิลปะกับคณิต 

37 Mobimatics Application
38 คณิตคิดสร3างสรรค) 

39 180 IQ 

40 Host Club 
41 เปตอง 

42 มัคคุเทศน)น3อย 
43 นักสิ่งแวดล3อมรุ9นเยาว)

44 English in Everyday Life
45 English Edutainment

46 สนุกกับหนังฝรั่ง (English Movie)
47 ชุมนุม YC ม.ต3น 

48 ชุมนุม YC ม.ปลาย 

49 รักษ)สุขภาพ 
50 ปUงปอง 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

ช่ือกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา 
ครูวันวิสาข)  พรรณกุล 

ครูนิชาภร  ตyะสมบัติ 
ครูนิภาพร  นิลประภา 

Mobimatics Application ครูสุธิวัตร  วงศ)ใหญz 
ครูจรัสศรี  สุวรรณลพ 

ครูชนกันต)  ตันกูล 
ครูดิลก  กิติวงพงษ)กิจ 

ครูปรัชญา  สัมมาทรัพย)
ครูเสน9ห)  อยู9สุข 
ครูอัมพร  เพียรการ 
ครูอนุวัฒน)  คําฟู 

ครูสมเดช  ชัยวร 

ครูนภดล  ศีติสาร 
ครูพศิน  สาดสาร 

นักสิ่งแวดล3อมรุ9นเยาว) ครูสุทัศน)  บุญเลิศ 

ครูอนุวัฒน)  อนวัช 
ครูณัฐรินีย)  อภิวงค)งาม 

English in Everyday Life ครูชมัยพร  สุวรรณ 
English Edutainment ครูกัญญารัตน)  โทวรรธนะ

ครูสุดารัตน)  ดอนลาดลี 
(English Movie) ครูราชนุชา  อินจันทร) 

ครูสุนิศา  หงษ)ทอง 

ครูเกศิรินทร)  รัตนรักษ)มงคล
ครูปนัสยา  แก9นพล 
ครูกานท)ชญา  อ9อนนวล

ครูอภิญญา  โยธามาศ 
ครูอริสาพร  แสงแก3ว 
ครูสมบัติ  จันทร)ผ9องศรี 
ครูเปรมจิต  ธุระงาน 
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บริหารวิชาการ 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 จํานวน 
 40 

 
20 
40 

60 

สัมมาทรัพย) 

20 
50 

30 
40 

 
21 

โทวรรธนะ 40 

 
30 
32 

รัตนรักษ)มงคล 

อ9อนนวล 40 

 25 
20 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม

51 กรีฑา 
52 เปตอง 2 
53 วอลเลย)บอล 
54 คณิตคิดสนุก 

55 I Love Math 

56 คุ3มครองผู3บริโภค 
57 J'AIME LE FRANS AIS
58 English in everday 
59 แบตมินตันม.ปลาย 

60 Jap entertainment

61 Orikami 

62 ห3องสมุด 

63 ภาษาอาเซียน 
64 Cinemania 

65 ประชาสัมพันธ) 
66 คําคมภาษาไทย 
67 เพ่ือนศิลปกรรม 

68 นักดาราศาสตร) 
69 สารวัตรนักเรียน 
70 ช9างในบ3าน 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

ชื่อกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา 

ครูประสงค)  อ่ินคํา 
ครูพงศกร  หงษ)ระนัย 
ครูเหมราช  เมืองซ่ือ 
ครูวิจิตรา  ทาทอง 

ครูชูสิทธิ์  ศีติสาร 
ครูภัสราภรณ)  ชัยเดช 

ครูนิชาภร  ตyะสมบัติ 
ครูนารี  มาคะสิระ 

J'AIME LE FRANS AIS ครูเกตุมณี  ใจปTญญา 
 ครูธนวรรณ  กันคํา 

ครูอภิรยา  แก3วสาร 

ครูรวิกานต)  ลือวงค) 
Jap entertainment ครูอัชญานันต)  เจนใจ 

ครูวรวรรณ  ดวงเทศ 
ครูบุษบา  อริยะคํา 

ครูฤทัยพร  กิจเบญจะ 
ครูดารุณี  ใหม9ตาจักร 

ครูดวงดารา  กมลบูรณ) 

ครูอุษณีย)  จันทร)สุริยา 
ครูชาญพงษ)  ถูกจิตร 
ครูณภาภรณ)  พนมฤทธิ์

ครูวรุณพร  วงศ)ราษฎร) 
ครูรัตนา  สบายจิตร 
ครูนงค)พรรณ  สุคันธมาลา
ครูอุดม  ไชยวุฒิ 

ครูอุบลวดี  พรหมสิงห) 
ครูนภาภรณ)  ปTญญา 
ครูกิตติภณ  เพียรจริง 
ครูประภาส  ปUยะโกศล 
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บริหารวิชาการ 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

จํานวน 

30 
25 
70 
30 

40 

20 
20 
20 
83 

40 

40 

 
200 

 

 
25 

พนมฤทธิ์ 66 

 
25 

สุคันธมาลา 40 
40 

 
25 
30 

 20 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม
71 สปาบ3านทุ9ง 

72 วิจัยการ)ตูน 
73 Movie 

74 English Karaoke 

75 ห3องสมุดหมวดวิทย) 
76 
 

รักเรือนเพาะชํา 
 

77 Crosswords 

78 Read and Converse 

79 Search know ledye

80 ธนาคารโรงเรียน 
81 การบ3านพาเพลิน 
82 Home work (วิทย)-คณิตฯ

83 ติวเคมี 
84 deca 

85 ดุริยางค) 
86 Bio1 
87 Recycle 

88 Bio2 

89 ชิลๆ (Chill) 
 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

ชื่อกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา 
ครูสิรวงษ)  วงศ)ไชย 

ครูอารีรัตน)  นาแพร9 
ครูวีรวัฒน)  พันธุ)ก่ิง 

ครูทรัตชพร  ทวีเดช 
ครูพรรณทิพย)  ศักด์ิศร 
ครูไสว  ศักด์ิศร 
ครูอานุพันธ)  เทพรักษา 

ครูปณิชญา  ปานมงคล 
ครูปUติ  โกฎยา 
ครูกิตติภณ  เพียรจริง 
ครูสุทธาสินี  มากสุข 
ครูอรุณรุ9ง  สุขสําราญ 
ครูสุภาพร  ชะตัน 

Read and Converse จุดประกายความฝTน ครูถิรนันท)  อะสุพล 
Alejandro Cardeinte 

Search know ledye ครูอุบล  กุลศรี 

ครูสุกัลยา  ชัยทัศน) 
ครูสิทธิโชค  หากิจ 

คณิตฯ) ครูจันจิรา  เตชะวงค) 

ครูพรพจน)  ประเสริฐธิติพงษ)
ครูชวลิต  พิศาลชัยกุล 
ครูระวีศักด์ิ  ช9างเย็บ 
ครูกฤษณ)  วาเพชร 
ครูสุกัญญา  เพ็ชรอินทร)

ครูศุภชาติ  สุทธิวานิช 

ครูดารารัตน)  ทิพวรรณทรัพย)
ครูนิพัฒน)  ชะเอม 
ครูอรชร  ถาคํา 

ครูอุรุณีย)  ปUงน้ําโท3ง 
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บริหารวิชาการ 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

จํานวน 
30 

45 
40 

 

 25 

 22 
30 
 

20 

50 

 
30 

15 
31 
20 

ประเสริฐธิติพงษ) 30 
48 

24 
เพ็ชรอินทร) 24 

30 

ทิพวรรณทรัพย) 

30 

31 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม
90 SMART SCIENCE 
91 โครงงานคอมพิวเตอร)

92 หุ9นยนต)อัตโนมัติ 
93 ลูกเสือไซเบอร) 

94 SAMSUNG Discovery CLUB PPK
95 Science Show 
96 นักศึกษาวิชาทหาร 

97 ถ9ายภาพ 
98 T.F.K. season2 
99 ตะกร3อ 
100 ฟุตบอล 
101 พ่ีสอนน3อง 

102 A-MATH 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

ช่ือกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา 
ครูจีรพา  กันทา 

โครงงานคอมพิวเตอร) ครูธัญวรัตน)  ภัทรภูตานนท)
ครูสุพัฒน)  ยังม่ัง 
ครูพัชรี  สารงาม 
ครูณัฐณี  อินทวงษ) 
ครูศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา

ครูสุรินทร)  ดีแก3วเกษ 
ครูนพวรรณ  มณี 

SAMSUNG Discovery CLUB PPK ครูราตรี  คําปTน 
ครูอาภัทธา  บุญยัง 
ครู จ.ส.อ.สมผัด  พรหมจันทร)
ครูอภิวัฒน)  พวงลําใย 

ครูศศิร)อร  ศักด์ิกิตติพงศา
ครูศุภพงษ)  ชัยทัศน) 
ครูมาลัย  ฟTกเขียว 
ครูถิรเจตน)  เผ9าปUนตา 
ครูอนุรักษ)  ยอดวงศ)  
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สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 
 

สถิติรางวัลเกียรติยศทีไ่ด�รับของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
1 นางมณฑา  นนท
ศรี 

2 นางสาวมาลัย  ฟ�กเขียว 

3 นางมณฑา  นนท
ศรี 

4 นางสาวมาลัย  ฟ�กเขียว 

5 นางสาวป�โยรส  ใจเอ้ือ 

6 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร 

7 นางมณฑา  นนท
ศรี 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

สถิติรางวัลเกียรติยศทีไ่ด�รับของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ประจําป(การศึกษา 2558 

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งท่ี 
65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 จังหวัด
พิษณุโลก ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ  ครั้งท่ี 65 
จังหวัดพิษณุโลก ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ  ครั้งท่ี 65 
จังหวัดพิษณุโลก ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับภาคเหนือ  ครั้งท่ี 65         
ป:การศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก          
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.1- 
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก         
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

สถิติรางวัลเกียรติยศทีไ่ด�รับของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

หลักฐานอ�างอิง 

2558 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งท่ี 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
- 

        

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
8 นางสาวมาลัย  ฟ�กเขียว 

9 นางสาวป�โยรส  ใจเอ้ือ 

10 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร 

11 นางญาติกา  ไชยจําเริญ 

12 นางสาวณัชชณิช  ศรีโยธ ี

13 นางสาวมาลัย  ฟ�กเขียว 

14 นางสาวมาลัย  ฟ�กเขียว 

15 นางมณฑา  นนท
ศรี 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 65 ป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 65 
ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.4 
- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมภาพยนตร
สั้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา  ครั้งท่ี 
65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมภาพยนตร
สั้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา  ครั้งท่ี 
65 ป:การศึกษา 2558 
ผู-ฝEกสอนและควบคุมทีมปฏิบัติงาน ความ
วิริยะ อุตสาหะ การประกวดสวดมนต
หมูG
สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ 
ระดับภาคประจําป:งบประมาณ 2558 
ครูผู-ควบคุมนักเรียนและเข-ารGวมกิจกรรม
ตอบป�ญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 19 ป:การศึกษา 2558 
งานสัปดาห
สGงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข-าพรรษา 
ผู-ควบคุม/ฝEกสอนนักเรียนเข-ารGวมการ
ประกวดสวดมนต
หมูGสรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ จังหวัดพะเยา ประจําป: 
2558 (ระดับจังหวัด) 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
4 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

ครูผู-สอนนักเรียนได-รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
งาน

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
งาน

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

2558 

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

ประกวดสวดมนต
หมูGสรรเสริญพระรัตนตรัย
- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
16 นางสาวภัสราภรณ
  ชัยเดช 

17 นางวันวิสาข
  พรรณกุล 

18 นางสาวอัชญานันท
  เจนใจ    
19 นางสุญาณี  ป�ญญา 
20 นางพิมพ
ชนก  อินตMะวงศ
กา 
21 นายณัฐพงศ
  วงศ
ชัย 

22 นางวิลัยพร ชัยเมือง  

23 นางยอดกุศล  ศรีทัน 

24 นายสุทัศน
  บุญเลิศ 

25 นางสาวสกุลกานต
 โกสีลา 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ได-รับรางวัลระดับดีเดGน ประเภทสื่อสิ่งพิมพ
 กลุGม
สาระการเรียนรู-คณิตศาสตร
 การประกวดสื่อและ
นวัตกรรมครู ประจําป:การศึกษา 2558 กลุGมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 
ได-รับรางวัลครูผู-สอนดีเดGน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือยกยGองเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ 
ประจําป:การศึกษา 2558 กลุGมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา กลุGมยGอยท่ี 5 
เข-ารGวมนําเสนอผลงานวิชาการ และรับรางวัล ระดับ
ดีเยี่ยม ประเภทสื่อสิ่งพิมพ
 กลุGมสาระการเรียนรู-
คณิตศาสตร
 ในการประกวดสื่อและนวัตกรรมครู 
ประจําป:การศึกษา 2558 กลุGมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา 
ได-รับรางวัลครูดีคณิตศาสตร
เดGน จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย งานสัปดาห

วิทยาศาสตร
แหGงชาติ ประจําป: 2558 
การนําเสนอผลงานรางวัลทรงคุณคGา OBEC 
AWARD สพฐ. ด-านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การสอนกลุGมสาระการเรียนรู-คณิตศาสตร
ได-รับ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับชาติ 
หนึ่งแสนครูดี 
หนึ่งแสนครูดี 
หนึ่งแสนครูดี 
- ครูเกียรติยศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุGม
สาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร
 
- หัวหน-ากลุGมสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร
 
ผู-มีผลงานการปฏิบัติหน-าท่ีระดับดีเยี่ยม 
- ครูผู-สอนกลุGมสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต-น ผู-มีผลงานการปฏิบัติ
หน-าท่ีระดับดีเยี่ยม 
- ครูผู-สอนกลุGมสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู-มีผลงานการ
ปฏิบัติหน-าท่ีระดับดีเยี่ยม 
- ครูอัตราจ-างกลุGมสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร
 ผู-มี
ผลงานการปฏิบัติหน-าท่ีระดับดีเยี่ยม 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 

กลุGมโรงเรียน

เกียรติบัตร 

ดับชั้นมัธยมศึกษาตอน เกียรติบัตร 

ระดับ เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

 

ประกาศนียบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
26 นายผดุงศิลปW  เทพจันทร
 
27 นายกิตติภณ   เพียรจริง 
28 นายป�ติ   โกฏยา 
29 นายผดุงสิงห
  ปงหาญ 
30 นางนารี   มาคะสิระ 
31 นายวัชระ  การสมพจน
 

32 นางธัญวรัตน
  ภัทรภูตานนท
 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
หนึ่งแสนครูดี 
หนึ่งแสนครูดี 
ครูท่ีปฏิบัติหน-าท่ีการจัดการเรียนการสอนดีเดGน 
ครูผู-อุทิศเวลาให-กับทางราชการดีเดGน 
ครูผู-อุทิศเวลาให-กับทางราชการดีเดGน 
1. เข-ารอบ  iCode 2015การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 
2015 iCode Programming Contest 2015 
2. ครูผู-ฝEกสอน รางวัลเหรียญเงิน การแขGงขันการ
สร-างเกมสร-างสรรค
จากคอมพิวเตอร
 ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
3. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน การแขGงขันการสร-างเกม
สร-างสรรค
จากคอมพิวเตอร
 ม.4-ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
1. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช-ด-วยโปรแกรมคอมพิวเตอร
 ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 65 
ประจําป:การศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน  การแขGงขันการสร-าง 
Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
3. การนําเสนอผลงานรางวัลทรงคุณคGา OBEC 
AWARD ประเภทครูผู-สอน ได-รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทนวัตกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
เหรียญ 
เหรียญ 

เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 

ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต

สร-างเกม

ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต

เกียรติบัตร 

กแบบ

 

ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต

ประเภทครูผู-สอน ได-รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทนวัตกรรม 

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
33 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา 

34 นางสาวศศิร
อร  ศักด์ิกิตติพงศา 

35 นางสาวสุพัฒน
  ยังม่ัง 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
1. ครูผู-ฝEกสอน  อันดับที่ 11 หุGนยนต
กู-ภัย อายไุมGเกิน 
18 ป: ชงิแชมปWประเทศไทย 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน การแขGงขันหุGนยนต
 สพฐ. 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที่ 
65 ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
1. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการออกแบบ
สิ่งของเคร่ืองใช-ด-วยโปรแกรมคอมพิวเตอร
 ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา คร้ังที่ 65 ประจําป:การศึกษา 
2558 ณ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการออกแบบ
สิ่งของเคร่ืองใช-ด-วยโปรแกรมคอมพิวเตอร
 ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา คร้ังที่ 65 ประจําป:การศึกษา 
2558 ณ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม 
3. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน  การแขGงขันการสร-าง 
Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที่ 65ประจําป:การศึกษา 2558 
ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดพิษณุโลก 
4. การนําเสนอผลงานรางวลัทรงคุณคGา OBEC AWARD 
ประเภทครูผู-สอน ได-รับรางวลัเหรียญทอง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต-น ประเภทนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
1. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการเขียน
โปรแกรมด-วยภาษาคอมพิวเตอร
 ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที่ 65 ประจําป:
การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนอื สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวดัพิษณุโลก 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการออกแบบ
สิ่งของเคร่ืองใช-ด-วยโปรแกรมคอมพิวเตอร
 ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา คร้ังที่ 65 ประจําป:การศึกษา 
2558 ณ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม 
3. สื่อดีเยี่ยม อันดับที่ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรม 
ประเภทสื่อเทคโนโลยี  
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 

ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต

เกียรติบัตร 

ประจําป:การศึกษา 

ประจําป:การศึกษา 

งานศิลปหัตถกรรม
2558 

ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ณ 

OBEC AWARD 

มัธยมศึกษาตอนต-น ประเภทนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่

เกียรติบัตร 

ประจําป:การศึกษา 

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
36 นายสุรินทร
  ดีแก-วเกษ 

37 นายวรันย
  ป�ญญา 

38 นายอภิวัฒน
  พวงลําใย 

39 นายยศ  กันทายวง 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
1. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง  การแขGงขันการตัดตGอ
ภาพยนตร
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ประจําป:การศึกษา 2558 
ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน  การแขGงขันหุGนยนต
 
สพฐ. ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ประจําป:การศึกษา 2558 
ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
1. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน   การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร
ประเภทซอฟต
แวร
 ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน  การแขGงขันหุGนยนต
 สพฐ. 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 
65  ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
3. สื่อดีเยี่ยม อันดับท่ี 1 การประกวดสื่อนวัตกรรม 
ประเภทสื่อผสม  
1. ครูผู-ฝEกสอน อันดับท่ี 11 หุGนยนต
กู-ภัย อายุไมGเกิน 
18 ป: ชิงแชมปWประเทศไทย 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน  การแขGงขันหุGนยนต
 สพฐ. 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 
65 ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัด  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
1. ครูผู-ฝEกสอน รางวัลเหรียญเงิน การแขGงขันการ
สร-างเกมสร-างสรรค
จากคอมพิวเตอร
 ม.1-ม.3    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัด  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน การแขGงขันการสร-างเกม
สร-างสรรค
จากคอมพิวเตอร
 ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัด 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
เกียรติบัตร 

ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต

ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต

การประกวดสื่อนวัตกรรม 

เกียรติบัตร 

หุGนยนต
กู-ภัย อายุไมGเกิน เกียรติบัตร 

 
ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน การแขGงขันการสร-างเกม

 

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
40 นางราตรี  คําป�น 

41 นางจิรปรียา  ชัยทะ 

42 นางพัชรี  สารงาม 

43 นายกัมพล สีสัน 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
1. ครูผู-ฝEกสอนเหรียญทอง การแขGงขันการสร-าง
การ
ตูน แอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการสร-าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 65 ประจําป:
การศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
1. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน การแขGงขันการสร-าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
 (E-BOOK) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทองแดง การแขGงขันการสร-าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัด 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
1. ครูผู-ฝEกสอนเหรียญทอง การแขGงขันการสร-าง
การ
ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัด 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการสร-าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 65 ประจําป:
การศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการตัดตGอ
ภาพยนตร
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับ
ภาคเหนือ สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
ณ จังหวัดพิษณุโลก 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 

ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต

เกียรติบัตร 

ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต

ยญทองแดง การแขGงขันการสร-าง 

 

เกียรติบัตร 

 

เกียรติบัตร 

ระดับ

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
44 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ
 

45 นางสาวจิรสุดา  กุมาลี 

46 นางอุบล  กุลศรี 
47 นางนฤมล  พันธุ 

48 นายพศิน  สาดสาร 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
1. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการเขียน
โปรแกรมด-วยภาษาคอมพิวเตอร
 ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที่ 65 ประจําป:
การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนอื สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวดัพิษณุโลก 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร
ประเภทซอฟต
แวร
 ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที่ 65 
ประจําป:การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
3. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง การแขGงขันการสร-าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที่ 65ประจําป:
การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนอื สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวดัพิษณุโลก 
1. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญเงิน การแขGงขันการสร-างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
 (E-BOOK) ม.1-ม.3        งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที่ 65ประจําป:
การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนอื สังกัด เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวดัพิษณุโลก 
2. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทอง  การแขGงขันการสร-าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที่ 65ประจําป:
การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนอื สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวดัพิษณุโลก 
3. ครูผู-ฝEกสอน เหรียญทองแดง การแขGงขันการสร-าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที่ 65ประจําป:
การศึกษา 2558 ระดับภาคเหนอื สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวดัพิษณุโลก 
ครูปฏิบัติหน-าท่ีการจัดการเรียนการสอนดีเดGน 
ครูปฏิบัติหน-าท่ีการจัดการเรียนการสอนดีเดGน 
ครูผู-ฝEกสอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
กิจกรรมการอGานเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับชั้น     
ม.1-ม.3 
ครูผู-ฝEกสอนทักษะการแตGงกลอนสุภาพชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
เกียรติบัตร 

เหรียญเงิน การแขGงขันการสร-างหนังสือ เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
49 นางจิระพร  ยาวิราช 

50 นางสาวน้ําผึ้ง  ม่ังค่ัง 

51 นางเบญจวรรณ  สวัสดี 

52 นางรัตนา  สบายจิตร 

53 นางดวงดารา  กมลบูรณ
 

54 นางสาวเมธาพร  จุpมป:q 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-ฝEกสอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
กิจกรรมการอGานเอาเรื่องตามแนวทาง PISA 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 
ครูอาสาสมัคร ปฏิบัติการสอนตามโครงการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในตGางประเทศ       
ภาคฤดูร-อน ณ โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. 
มลรัฐแมรี่แลนด
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปฏิบัติหน-าท่ีให-การศึกษา อบรม เยาวชนไทยในตGาง
แดน ด-วยความทุGมเท สติป�ญญา เสียสละ และอดทน 
เปsนท่ีนGาชื่นชม 
ครูผู-ฝEกสอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
กิจกรรมการการแขGงขันเขียนตามคําบอกระดับชั้น 
ม.1-ม.3 
ครูผู-ฝEกสอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
กิจกรรมการการแขGงขันเขียนตามคําบอกระดับชั้น 
ม.4-ม.6 
ครูผู-ฝEกสอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
กิจกรรมการการแขGงขันเขียนเชิงวิชาการ 
ได-รับคัดเลือกเปsนผู-มีผลงานการปฏิบัติหน-าท่ีระดับ  
ดีเยี่ยม 
ครูฝEกสอนนักเรียนแขGงขันตอบคําถามสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนฯ  ได-รับรางวัลชนะเลิศ 
ครูผู-ฝEกสอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดหนังสือ
เลGมเล็ก ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได-รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ 
เลGมเล็ก ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได-รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การ
คัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื่องในวันภาษาไทย
แหGงชาติ ประจําป: 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน         
การคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-ม.6 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแหGงชาติ ประจําป: 2558 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

ศึกษา อบรม เยาวชนไทยในตGาง
แดน ด-วยความทุGมเท สติป�ญญา เสียสละ และอดทน 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

มีผลงานการปฏิบัติหน-าท่ีระดับ  เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

ได-รับรางวัลเหรียญทอง
เกียรติบัตร 

ได-รับรางวัลเหรียญทอง เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

      เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
55 นางอุษณีย
  จันทร
สุริยา 

 
 

56 นายอุดม  ไชยวุฒิ 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดหนังสือเลGมเล็ก ระดับชัน้ ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา คร้ังที่ 65 ป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ   
การประกวดหนังสือเลGมเล็ก ระดับชัน้ ม.4-ม.6            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา คร้ังที่ 65 ป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญเงิน การประกวด
หนังสือเลGมเล็ก ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ คร้ังที่ 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญเงิน การประกวด
หนังสือเลGมเล็ก ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ คร้ังที่ 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัชนะเลศิการแขGงขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ คร้ังที่ 21ประจําป: พ.ศ
2558 ระดับจังหวัด 
ครูผู-สอนนักเรียน ได-เข-ารGวมการแขGงขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ คร้ังที่ 21 ประจําป: 
พ.ศ. 2558 ระดับภาค 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญเงิน การแขGงขัน
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ คร้ังที่ 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทองแดง การ
แขGงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ คร้ังที่ 65 ป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญเงิน การแขGงขัน
สร-างสรรค
ภาพด-วยการปะตดิ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ คร้ังที่ 65 ป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง การแขGงขัน
วาดภาพลายเส-น (Drawing) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ คร้ังที่ 65 ป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญเงิน การแขGงขัน
ประติมากรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ คร้ังที่ 65 ป:การศึกษา 2558 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
 เกียรติบัตร 

 

           
เกียรติบัตร 

ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญเงิน การประกวด

 

เกียรติบัตร 

ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญเงิน การประกวด

 

เกียรติบัตร 

ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัชนะเลศิการแขGงขันตอบคําถาม
ศ.

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
57 นางอุบลวดี  พรหมสิงห
 

58 นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุGม 

59 นายเปรมฤทธิ์  อินแตGง 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง การแขGงขัน ศิลปW
สร-างสรรค
 ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรยีญทอง การแขGงขัน ศิลปW
สร-างสรรค
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญเงิน การแขGงขันเขียน
ภาพไทยสีเอกรงค
 ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญเงิน การแขGงขัน
สร-างสรรค
ภาพด-วยการปะติด ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญเงิน การแขGงขันวาด
ภาพลายเส-น (Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การ
ประกวดขับขานประสานเสยีง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลรองชนะอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลรองชนะอันดับ 2  ระดับเหรียญ
ทอง การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี 65 ประจําป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน การแขGงขันประติมากรรม ม.4- ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนการแขGงขันวงดนตรีลูกทุGง ประเภททีม ข 
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 
65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนการแขGงขันขับร-องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนการแขGงขันขับร-องเพลงสากล ประเภทชาย 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 
65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียนการแขGงขันขับร-องเพลงสากล ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 
65 ป:การศึกษา 2558 
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กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
การแขGงขัน ศิลปW เกียรติบัตร 

การแขGงขัน ศิลปW เกียรติบัตร 

การแขGงขันเขียน เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

ระดับเหรียญทอง เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

2558 
เกียรติบัตร 

าคเหนือ ครั้งท่ี 
เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

การแขGงขันขับร-องเพลงสากล ประเภทชาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 

เกียรติบัตร 

การแขGงขันขับร-องเพลงสากล ประเภทชาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
60 นายสิทธิโชค  หากิจ 

61 นายพงศธร  โพธิแก-ว 

62 นายกวี  บุญกว-าง 

63 นายมงคล  ครุฑนาค 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง การแขGงขันวง
ดนตรลีูกทุGง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การ
ประกวดขับขานประสานเสยีง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรยีญ
ทอง การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี 65 ประจําป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การ
ประกวดขับขานประสานเสยีง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรยีญ
ทอง การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี 65 ประจําป:
การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง การแขGงขัน
นาฏศิลปWไทยอนุรักษ
 ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง การแขGงขัน
นาฏศิลปWไทยอนุรักษ
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง การแขGงขัน
นาฏศิลปWไทยสร-างสรรค
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง การแขGงขันระบํา
มาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง การแขGงขันระบํา
มาตรฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
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กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

งาน
เกียรติบัตร 

ระดับเหรยีญ เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

งาน
เกียรติบัตร 

ระดับเหรยีญ เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

การแขGงขันระบํา เกียรติบัตร 

การแขGงขันระบํา เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
64 นายพิชิตชัย  คะเน 

65 นางสาวสามินี  มะโนใจ 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันนาฏศิลปW
ไทยอนุรักษ
 ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองการแขGงขันนาฏศิลปW
ไทยอนุรักษ
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันรําวง
มาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันรําวง
มาตรฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันนาฏศิลปW
ไทยสร-างสรรค
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันระบํา
มาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันระบํา
มาตรฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันนาฏศิลปW
ไทยอนุรักษ
 ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองการแขGงขันนาฏศิลปW
ไทยอนุรักษ
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันรําวง
มาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันรําวง
มาตรฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันนาฏศิลปW
ไทยสร-างสรรค
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันระบํา
มาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแขGงขันระบํา
มาตรฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 ป:การศึกษา 2558 
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กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
การแขGงขันนาฏศิลปW

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

การแขGงขันนาฏศิลปW เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

การแขGงขันนาฏศิลปW
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 

เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

การแขGงขันนาฏศิลปW เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
66 นายสมบัติ จันทร
ผGองศรี 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง         การ
แขGงขัน วิ่ง 3x800 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง         การ
แขGงขัน วิ่ง 3x 800 เมตร ชาย การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง         การ
แขGงขัน วิ่ง 3,000 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง         การ
แขGงขัน วิ่ง 800 เมตร ชาย การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทองแดง     การ
แขGงขัน วิ่ง 800 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทองแดง     การ
แขGงขัน วิ่ง 1,500 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง         การ
แขGงขัน วิ่ง 1,500 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง         การ
แขGงขัน วิ่งผลัด 4 X 400  ชาย การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญเงิน การแขGงขัน 
วิ่งผลัด 4 X 400  หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง การแขGงขัน 
เดิน 10,000 เมตร ชาย การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง การแขGงขัน 
เดิน 5,000 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติ
ภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญ
ทอง วิ่ง  10 กิโลเมตร 34.18 นาที รุGนอายุ  16-19  ป: 
ชาย การแขGงขันวิง่สูGชวีิตใหมG “ Thai health  day 10 
K run 2015 ”ระหวGางวันที่  7 - 8  พฤศจิกายน   
2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

การแขGงขันกีฬาเยาวชน
เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

การแขGงขัน เกียรติบัตร 

การแขGงขัน 
การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติ

เกียรติบัตร 

เหรียญ
ป: 

“ Thai health  day 10 

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
  

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  
เหรียญทองวิ่ง  10 กิโลเมตร 40.40 นาที รุGนอายุ  
16-19  ป: หญิง การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai 
health  day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  7 - 
พฤศจิกายน   2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1
เหรียญเงินวิ่ง  10 กิโลเมตร 40.50 นาที รุGนอายุ  
16-19  ป: หญิง การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai 
health  day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  7 - 
พฤศจิกายน   2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1
เหรียญเงินวิ่ง  5 กิโลเมตร 17.33 นาที รุGนอายุไมG
เกิน 15 ป: หญิง การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai 
health  day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  7 - 
พฤศจิกายน   2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2
เหรียญทองแดง วิ่ง  10 กิโลเมตร รุGนอายุไมGเกิน   
15  ป: หญิง 41.48 นาที การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ 
Thai health  day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  
7 - 8  พฤศจิกายน   2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2
เหรียญทองแดง วิ่ง 10 กิโลเมตร 36.42 นาที รุGน
อายุไมGเกิน 15 ป: หญิงการแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ 
Thai health day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  
7 - 8 พฤศจิกายน  2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 รุGน
อายุไมGเกิน 15  ป: หญิงวิ่ง 10 กิโลเมตร 42.21 นาที
การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai health day 10 K 
run 2015 ”ระหวGางวันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน  2558 
ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 4
รุGนอายุไมGเกิน 15  ป: หญิงวิ่ง  10 กิโลเมตร 38.40 
นาที การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai health day 
10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน  
2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 

 8  

เกียรติบัตร 

1

 8  

เกียรติบัตร 

1

 8  

เกียรติบัตร 

2

“ 
ระหวGางวันท่ี  

เกียรติบัตร 

2

ระหวGางวันท่ี  

เกียรติบัตร 

นาที
“ Thai health day 10 K 

2558 

เกียรติบัตร 

4

“ Thai health day 
พฤศจิกายน  

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
67 นายประสงค
  อ่ินคํา 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง การแขGงขัน 
วิ่ง 3x800 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติ
ภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง การแขGงขัน 
วิ่ง 3x 800 เมตร ชาย การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติ
ภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง การแขGงขัน 
วิ่ง 3,000 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติ
ภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง การแขGงขัน 
วิ่ง 800 เมตร ชาย การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติภาค 
5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทองแดง        
การแขGงขัน วิ่ง 800 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทองแดง        
การแขGงขัน วิ่ง 1,500 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬา
เยาวชนแหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง             
การแขGงขัน วิ่ง 1,500 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬา
เยาวชนแหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง             
การแขGงขัน วิ่งผลัด 4 X 400  ชาย การแขGงขันกีฬา
เยาวชนแหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญเงิน การแขGงขัน 
วิ่งผลัด 4 X 400  หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง การแขGงขัน 
เดิน 10,000 เมตร ชาย การแขGงขันกีฬาเยาวชน
แหGงชาติภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน รางวลัระดับเหรียญทอง การแขGงขัน 
เดิน 5,000 เมตร หญิง การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติ
ภาค 5 เวียงพิงค
เกมส
 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญ
ทอง วิ่ง  10 กิโลเมตร 34.18 นาที รุGนอายุ  16-19  ป: 
ชาย การแขGงขันวิง่สูGชวีิตใหมG “ Thai health  day 10 
K run 2015 ”ระหวGางวันที่  7 - 8  พฤศจิกายน   
2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 
เหรียญทอง การแขGงขัน 

การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติ
เกียรติบัตร 

เหรียญทอง การแขGงขัน 
การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติ

เกียรติบัตร 

เหรียญทอง การแขGงขัน เกียรติบัตร 

เหรียญทอง การแขGงขัน 
นแหGงชาติภาค 

เกียรติบัตร 

การแขGงขันกีฬาเยาวชน
เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

เกียรติบัตร 

การแขGงขัน เกียรติบัตร 

การแขGงขัน 
การแขGงขันกีฬาเยาวชนแหGงชาติ

เกียรติบัตร 

เหรียญ
ป: 

“ Thai health  day 10 

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
  

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

รางวัลท่ีได�รับ 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  
เหรียญทองวิ่ง  10 กิโลเมตร 40.40 นาที รุGนอายุ  
16-19  ป: หญิง การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai 
health  day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  7 - 
พฤศจิกายน   2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1
เหรียญเงินวิ่ง  10 กิโลเมตร 40.50 นาที รุGนอายุ  
16-19  ป: หญิง การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai 
health  day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  7 - 
พฤศจิกายน   2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1
เหรียญเงินวิ่ง  5 กิโลเมตร 17.33 นาที รุGนอายุไมG
เกิน 15 ป: หญิง การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai 
health  day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  7 - 
พฤศจิกายน   2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2
เหรียญทองแดง วิ่ง  10 กิโลเมตร รุGนอายุไมGเกิน   
15  ป: หญิง 41.48 นาที การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ 
Thai health  day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  
7 - 8  พฤศจิกายน   2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2
เหรียญทองแดง วิ่ง 10 กิโลเมตร 36.42 นาที รุGน
อายุไมGเกิน 15 ป: หญิงการแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ 
Thai health day 10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี  
7 - 8 พฤศจิกายน  2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 รุGน
อายุไมGเกิน 15  ป: หญิงวิ่ง 10 กิโลเมตร 42.21 นาที
การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai health day 10 K 
run 2015 ”ระหวGางวันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน  2558 
ณ กรุงเทพมหานคร 
ครูผู-สอนนักเรียน ถ-วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 4
รุGนอายุไมGเกิน 15  ป: หญิงวิ่ง  10 กิโลเมตร 38.40 
นาที การแขGงขันวิ่งสูGชีวิตใหมG “ Thai health day 
10 K run 2015 ”ระหวGางวันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน  
2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

หลักฐานอ�างอิง 

 8  

เกียรติบัตร 

1

 8  

เกียรติบัตร 

1

 8  

เกียรติบัตร 

2

“ 
ระหวGางวันท่ี  

เกียรติบัตร 

2

ระหวGางวันท่ี  

เกียรติบัตร 

นาที
“ Thai health day 10 K 

2558 

เกียรติบัตร 

4

“ Thai health day 
พฤศจิกายน  

เกียรติบัตร 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ท่ี 

1 ห-องสมุดอาเซียน 
2 ห-องจริยธรรม 
3 ห-องสมุดกลุGมสาระ 
4 ห-องศูนย
กลุGมสาระ 
5 ห-องสมุดกาญจนาภิเษก
6 ห-อง ICT กลุGมสาระ 
7 ห-องคอมพิวเตอร
  (นอกเวลาเรียน
8 ห-องหมอภาษา (ภาษาไทย
9 ห-องดนตรี 
10 ศาลากลางน้ํา 
11 ศาลาจริยธรรม (พระพุทธโลกวิทู
12 แปลงเกษตร 
13 ห-องศิลปะ 
14 สระน้ําหน-าอาคาร 5 
15 โรงอาหาร 
16 สหการโรงเรียน 
17 ห-องกิจกรรมโรงเรียน 
18 ห-องปฏิบัติการกลุGมสาระคณิตศาสตร

19 ป}ายนิเทศ/บอร
ด 
20 ห-อง World Beyond 
21 ห-องเรียนสีเขียว 
22 ห-องสมุดมัลติมีเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

      แหล2งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 

รายการแหล2งเรียนรู� 

ห-องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

นอกเวลาเรียน) 
ภาษาไทย) 

พระพุทธโลกวิทู)  

 
ห-องปฏิบัติการกลุGมสาระคณิตศาสตร
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

สถิติการใช�
จํานวนครั้ง/ป( 

120 
200 
737 
80 
626 
136 
45 
45 
10 
5 
80 
4 
6 
15 
90 
70 
55 
25 
40 
122 
30 
15 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

          

ท่ี 

1 กําแพงเมืองและคูเมือง 
2 หอวัฒนธรรมนิทัศน
 
3 บ-านทุGงก่ิว 
4 โบราณสถานรGองไฮ 
5 กําแพงเมืองและคูเมือง ประตูเมือง เวียงพะเยา
6 โบราณสถานวันสบรGองขุpย
7 วัดศรีจอมเรือง 
8 วัดศรีโคมคํา 
9 วัดหัวขGวงแก-ว 
10 วัดราชคฤห
 
11 วัดป�าแดง 
12 วัดรัตนวนาราม 
13 วัดลี 
14 วัดพระธาตุลําปางหลวง  จัง
15 วัดสุสานไตรรัตน
    จังหวัดลาํปาง
16 วัดจี้กง อ.พาน จ.เชียงราย
17 วัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.
18 วัดรGองขุGน อ.เมือง จ.เชียงราย
19 วัดติโลกอาราม 
20 กวMานพะเยา 
21 สถานีประมงน้ําจืดพะเยา
22 พิพิธภัณฑ
วัดลี 
23 อุทยานการเรียนรู-วิทยาศาสตร
จังหวัดพะเยา
24 สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล
25 การไฟฟ}าฝ�ายผลิตอําเภอแมGเมาะ  จังหวัดลําปาง
26 ศูนย
วัฒนธรรม 
27 ศูนย
แหลGงเรียนรู-ทางวิทย
ฯ
28 ห-องสมุด กศน. 
29 ห-องสมุดคณะศิลปศาสตร
 ม
30 ห-องสมุด มหาวิทยาลัย
31 โรงแรมริมกกจ. เชียงราย

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

              แหล2งเรียนรู�ภายนอกโรงเรียน 

รายการแหล2งเรียนรู� 

กําแพงเมืองและคูเมือง (เวียงน้ําเต-า) 

กําแพงเมืองและคูเมือง ประตูเมือง เวียงพะเยา 
โบราณสถานวันสบรGองขุpย 

วัดพระธาตุลําปางหลวง  จังหวัดลําปาง 
วัดสุสานไตรรัตน
    จังหวัดลาํปาง 

เชียงราย 
.พะเยา 

เชียงราย 

สถานีประมงน้ําจืดพะเยา 

รียนรู-วิทยาศาสตร
จังหวัดพะเยา 
โรงพยาบาล/ไปรษณีย
 

การไฟฟ}าฝ�ายผลิตอําเภอแมGเมาะ  จังหวัดลําปาง 

ศูนย
แหลGงเรียนรู-ทางวิทย
ฯ 

ห-องสมุดคณะศิลปศาสตร
 ม.พะเยา 
พะเยา 

เชียงราย 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

สถิติการใช�
จํานวนครั้ง/ป( 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
15 
5 
2 
5 
1 
2 
4 
2 
10 
9 
2 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

ท่ี 

32 ทGาอากาศยานสากลแมGฟ}าหลวงเชียงราย จ
33 หอบังคับการบิน เชียงราย
34 มหาวิทยาลัยแมGฟ}าหลวง
35 ไรGบุญรอด จ. เชียงราย 
36 ไรGเชิญตะวัน จ.เชียงราย
37 ศูนย
วิทยาศาสตร
 จ.พะเยา
38 คณะวิทยาศาสตร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมG
39 ศูนย
ฝEกอบรมแมGเมาะ จังหวัดลําปาง
40 สํานักวิชาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยแมGฟ}าหลวง
41 คณะวิทยาศาสตร
 มหาวิทยาลัยพะเยา
42 ศูนย
วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จังหวัดพะเย
43 ศรีบุญชูฟาร
ม 
44 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

45 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
46 โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย 
47 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
49 อุทยานการเรียนรู-วิทยาศาสตร
 พะเยา
50 โรงบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองพะเยา
51 แหลGงความรู-จากอินเทอร
เน็ต
52 รายการโทรทัศน
ตGางๆ 
53 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดเชียงราย

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

รายการแหล2งเรียนรู� 

ทGาอากาศยานสากลแมGฟ}าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย 
หอบังคับการบิน เชียงราย 
มหาวิทยาลัยแมGฟ}าหลวง 

 
เชียงราย 

พะเยา 
คณะวิทยาศาสตร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมG 
ศูนย
ฝEกอบรมแมGเมาะ จังหวัดลําปาง 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยแมGฟ}าหลวง 
คณะวิทยาศาสตร
 มหาวิทยาลัยพะเยา 
ศูนย
วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จังหวัดพะเยา 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร
ภูมิภาค) 
อุทยานการเรียนรู-วิทยาศาสตร
 พะเยา 
โรงบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองพะเยา 
แหลGงความรู-จากอินเทอร
เน็ต 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดเชียงราย 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

สถิติการใช�
จํานวนครั้ง/ป( 

2 
2 
2 
5 
3 
2 
5 
1 
2 
10 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
20 
2 
1 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

             แหล2งเรียนรู�ประเภทบุคคล

ที่ ช่ือ-สกุล 

1 นางจรรยา  เวชชศาสตร
 
2 นางแฉล-ม  ดูการเรือน 
3 นางศรีจันทร
  สีนิล 
4 นางศรีทน  อริยา 
5 นางทองเพียร  ไชยมงคล 
6 คุณปาน  วันมงคล 
7 อาจารย
คณะวิทยาศาสตร
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 อาจารย
คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล-อม   
มหาวิทยาลัยพะเยา 

9 อาจารย
คณะเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

10 นางสาวสุธิดา  โสMะบีน 
 

11 นางโสภิศ  จตุรงค
  
 

12 อาจารย
รตนพรรษ  สุชาติ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

13 อาจารย
อภิวัฒน
  ป�นทะธง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

14 อาจารย
วิสูตร  แกGนเมือง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

15 อาจารย
เชาวน
  ปอแก-ว 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

แหล2งเรียนรู�ประเภทบุคคล/ภูมิป8ญญาท�องถิ่น/ปราชญ:ชาวบ�าน

ตําแหน2ง ให�ความรู�เร่ือง

- ขนมจีนยายหมGอม 
- สมุนไพรลูกประคบ
- การสานหมวกผักตบชวา
- ปลาส-มศรีทน 
- แหนมเห็ดบ-านดอนเหล็ก
- การใช-ชีวิตในตGางประเทศ

อาจารย
 อาจารย
วิพากษ
โครงงาน
กิจกรรมนําเสนอโครงงาน
ห-องเรียนพิเศษ 

อาจารย
คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล-อม   อาจารย
 อาจารย
วิพากษ
โครงงาน
กิจกรรมนําเสนอโครงงาน
ห-องเรียนพิเศษ 

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาจารย
 อาจารย
วิพากษ
โครงงาน

กิจกรรมนําเสนอโครงงาน
ห-องเรียนพิเศษ 

นักวิชาการประมง
ชํานาญการพิเศษ 

การตรวจวิเคราะห
คุ

นักวิชาการประมง
ชํานาญการ 

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ

สัตว
น้ํา  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
อาจารย
 การสร-างงาน 2D Animation

ด-วยโปรแกรม Flash

ณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
อาจารย
 การสร-างงานกราฟ�กและสื่อ

สิ่งพิมพ
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
อาจารย
 การสร-างงาน 3D Animation

ด-วยโปรแกรม 3D MAX

ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
อาจารย
 การสร-าง Mobile 

Application 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

ปราชญ:ชาวบ�าน 

ให�ความรู�เร่ือง 
จํานวน 
คร้ัง/ป( 

 1 
สมุนไพรลูกประคบ 1 
การสานหมวกผักตบชวา 1 

1 
แหนมเห็ดบ-านดอนเหล็ก 1 

การใช-ชีวิตในตGางประเทศ 1 
อาจารย
วิพากษ
โครงงาน
กิจกรรมนําเสนอโครงงาน

1 

อาจารย
วิพากษ
โครงงาน
กิจกรรมนําเสนอโครงงาน

1 

อาจารย
วิพากษ
โครงงาน
กิจกรรมนําเสนอโครงงาน

1 

การตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา 3 

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ
 2 

Animation 
Flash 

2 

การสร-างงานกราฟ�กและสื่อ 1 

D Animation 
D MAX 

1 

 1 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ที่ ช่ือ-สกุล 

16 อาจารย
นุรักษ
  ไชยศรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล-านนาจงัหวัดเชียงราย 

17 นาย วัชรินทร
  แกGนจันทร
   

18 นาย ณัชนนท
  คํานวณ     

19 นายอภิชาต  กันยะมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

ตําแหน2ง ให�ความรู�เร่ือง

อาจารย
 การเขียนโปรแกรมด-วยภาษา 
Python 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
พะเยา 

คGายนักเขียนเชิงสร-างสรรค


อาจารย

มหาวิทยาลัยเชียงใหมG 

ติวโอเน็ตวิชาภาษาไทย ม

นักปราญ
ชาวบ-าน ภูมิยะญpาล-านนา 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

ให�ความรู�เร่ือง 
จํานวน 
คร้ัง/ป( 

การเขียนโปรแกรมด-วยภาษา 1 

คGายนักเขียนเชิงสร-างสรรค
 1 

ติวโอเน็ตวิชาภาษาไทย ม.๓ 1 

1 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 148 
 

บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 152 
 

บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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บริหารวิชาการ 

กเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 
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  สรุปจํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 

การจบการศึกษา 

1. ศึกษาตอ 

1.1   เรียนตอ  ม. 4  โรงเรียนเดิม 

1.2   เรียนตอ  ม. 4   โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม

1.3   เรียนตอ ม. 4   โรงเรียนอ่ืนในตางจังหวัด

1.4   เรียนตอ  ม. 4   โรงเรียนอ่ืนใน

1.5   สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ 

1.6   สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน

1.7   สถาบันอ่ืน ๆ 

รวมศึกษาตอ 

2. ไมศึกษาตอ 

2.1   ประกอบอาชีพ 

(1)   ภาคอุตสาหกรรม 

(2)   ภาคการประมง 

(3)   การประมง 

(4)   ค3าขาย, ธุรกิจ 

(5)   งานบริการ 

(6)   รับจ3างท่ัวไป 

(7)   อ่ืน ๆ 

รวมประกอบอาชีพ 

2.2  บวชในศาสนา 

2.3  ไมประกอบอาชีพ 

2.4  อ่ืน ๆ (กําลังติดตามผล) 

2.5  ยังไมจบ 

รวมไมศึกษาตอท้ังสิ้น  (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

สรุปจํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 ประจําป�การศึกษา 
ท่ีศึกษาต�อ/ไม�ศึกษาต�อ 

 

รายการ 
ชาย 

242

 
 196

โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 17 

โรงเรียนอ่ืนในตางจังหวัด 1 

โรงเรียนอ่ืนใน  กทม. 0 

28 

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 0 

0 

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 14 

 159 
 

บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

ประจําป�การศึกษา 2558 

จํานวนนักเรียน 

 หญิง รวม 

 339 581 

  
 315 511 

 2 19 

 4 5 

 0 0 

 16 44 

 0 0 

 0 0 

 337 579 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 10 24 

 10 24 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

  สรุปผลการศึกษาต�อระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี
         โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ท่ี ช่ือโรงเรียน

1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

3 โรงเรียนดอกคําใต3วิทยาคม 

4 โรงเรียนประชําบํารุง 

5 โรงเรียนพะเยาประสาธน@วิทย@

6 โรงเรียนพินิตประสาธน@ 

7 โรงเรียนฟากกวBานวิทยาคม 

8 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

9 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย

11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

12 โรงเรียนนาฏศิลปH 

13 โรงเรียนมงฟอร@ตวิทยาลัย 

14 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

15 ไมจบการศึกษา 

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

       
สรุปผลการศึกษาต�อระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  3  ประจําป�การศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

ช่ือโรงเรียน/สถาบันการศึกษา 

ชาย

196

2

 4

5

โรงเรียนพะเยาประสาธน@วิทย@ 2

3

 
 
1

28

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 1

เตรียมอุดมศึกษา 
 

 

 

 
12

รวมท้ังส้ิน 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

ประจําป�การศึกษา 2558 

จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

196 315 511 

2 
 

2 

4 
 

4 

5 
 

5 

2 
 

2 

3 1 4 

 
1 1 

1 
 

1 

28 15 43 

1 
 

1 

 
1 1 

 
2 2 

 
2 2 

 
2 2 

12 10 22 

  
603 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

       สรุปข5อมูลการเข5าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา
               นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 

ท่ี 

1 คณะแพทย@ศาสตร@/คณะแพทยศาสตร@

2 หลักสูตรการแพทย@แผนจีนบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปะศาสตร@บัณฑิต
(คูขนาน) 

3 คณะทันตแพทยศาสตร@/สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร@

4 คณะเภสัชศาสตร@ 

5 คณะเทคนิคการแพทย@/คณะสหเวชศาสตร@

6 คณะพยาบาลศาสตร@/คณะพยาบาลศาสตร@ แมคคอมิกส@
รามาธิบดี/คณะพยาบาลศาสตร@เก้ือการุณย@
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต 

7 คณะสาธารณสุขศาสตร@/หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต

8 คณะทัศนมาตรศาสตร@ 

9 คณะสัตวแพทย@ศาสตร@/คณะสัตวศาสตร@และเทคโนโลยี

10 
คณะวิศวกรรมศาสตร@/คณะวิศวกรรมศาสตร@และสถาปLตยกรรมศาสตร@
ศาสตรบัณฑิต 

11 คณะวิทยาศาสตร@/คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี

12 สํานักวิชาวิทยาศาสตร@เครื่องสําอาง

13 คณะเกษตรศาสตร@ 

14 คณะอุตสาหกรรม/คณะอุตสาหกรรมเกษตร

15 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร@

16 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 คณะโลจิสติกส@ 

18 คณะบริหารธุรกิจ/คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร@
บัณฑิต 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 
สรุปข5อมูลการเข5าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ป�การศึกษา 
       แยกตามคณะ/หลกัสตูร 

คณะ/หลักสูตร 

คณะแพทยศาสตร@ หลักสูตรนานาชาติ/คณะแพทยศาสตร@ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรการแพทย@แผนจีนบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปะศาสตร@บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร@ 

คณะสหเวชศาสตร@ 

คณะพยาบาลศาสตร@ แมคคอมิกส@/คณะพยาบาลศาสตร@ โรงพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร@เก้ือการุณย@/สํานักวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต/หลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต 

คณะสัตวศาสตร@และเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร@และสถาปLตยกรรมศาสตร@/หลักสูตรวิศวกรรม

คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร@เครื่องสําอาง 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร@ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร@ และการสื่อสาร/หลักสูตรบริหารธุรกิจ
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ป�การศึกษา 2558 

จํานวน(คน) 

คณะแพทยศาสตร@ศิริราชพยาบาล 16 

สาขาวิชาภาษาจีน 3 

6 

14 

18 

โรงพยาบาล
หลักสูตร

43 

6 

2 

5 

หลักสูตรวิศวกรรม
57 

 71 

 
6 

11 

1 

1 

3 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 49 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี 
19 คณะวิทยาการจัดการ/สํานักวิชาการจัดการ
20 คณะสํานักวิชาบัญชี/สํานักวิชาบัญชี
21 คณะเศรษฐศาสตร@/หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
22 คณะเศรษฐศาสตร@ (หลักสูตรตรี โท สองภาษา
23 คณะครุศาสตร@/คณะศึกษาศาสตร@
24 สํานักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
25 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร@ 
26 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

สาขาเคมี (คูขนาน) 
27 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คูขนาน) 
28 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

สาขาวิชาฟMสิกส@ (คูขนาน) 
29 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย (คูขนาน) 
30 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
31 คณะนิติศาสตร@/สํานักวิชานิติศาสตร@
32 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร@

ภาษาอังกฤษ (คูขนาน) 
33 คณะรัฐศาสตร@/คณะรัฐศาสตร@และนิติศาสตร@

รัฐกิจ/หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
34 คณะมนุษย@ศาสตร@/คณะมนุษยศาสตร@และการจัดการการทองเท่ียว

สังคมศาสตร@/ 
35 คณะอุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียว
36 คณะสังคมศาสตร@/สํานักวิชาสังคมศาสตร@
37 วิทยาลัยสหวิทยาการ 
38 คณะศิลปศาสตร@/สํานักวิชาศิลปศาสตร@
39 สํานักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

คณะ/หลักสูตร 
สํานักวิชาการจัดการ 

สํานักวิชาบัญชี/หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรตรี โท สองภาษา) 

คณะศึกษาศาสตร@/คณะศึกษาศาสตร@และพัฒนศาสตร@ 
สํานักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร@) และหลักสูตรวิทยาศาสตร@
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร@ (คูขนาน) 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตร@บัณฑิต 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(ชีววิทยา) และหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(ฟMสิกส@) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คูขนาน) 

สํานักวิชานิติศาสตร@/หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร@ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชา

คณะรัฐศาสตร@และนิติศาสตร@/วิทยาลัยการบริหารศาสตร@/สํานักวิชาบริหาร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร@และการจัดการการทองเท่ียว/คณะมนุษยศาสตร@และ

คณะอุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียว/วิทยาลัยการทองเท่ียวและการบริการ
สํานักวิชาสังคมศาสตร@ 

สํานักวิชาศิลปศาสตร@/หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/คณะอักษรศาสตร@
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 162 
 

บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

จํานวน(คน) 
13 
13 
8 
3 
42 
3 

และหลักสูตรวิทยาศาสตร@ 6 

และหลักสูตรวิทยาศาสตร@บัณฑิต  1 

และหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 1 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 

และหลักสูตรศิลปศาสตร 11 

24 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชา 3 

สํานักวิชาบริหาร 34 

คณะมนุษยศาสตร@และ 33 

วิทยาลัยการทองเท่ียวและการบริการ 2 
6 
1 

คณะอักษรศาสตร@ 30 
2 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี 
40 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คูขนาน
41 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ@
42 คณะการสื่อสารมวลชน/คณะนิเทศศาสตร@
43 คณะดิจทัลอาร@ต 
44 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
45 โรงเรียนนายสิบทหารบก 

46 ปวส. 
47 AFS 
48 ศึกษาตอตางประเทศ 
49 ติดตอไมได3 
50 ไมจบการศึกษา 
51 ไมศึกษาตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

คณะ/หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

คูขนาน) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ@ /คณะวิจิตรศิลปH/คณะศิลปกรรมศาสตร@

คณะนิเทศศาสตร@/คณะวรสารศาสตร@/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อ และเทคโนโลย ี 

รวมท้ังส้ิน 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

จํานวน(คน) 
1 

คณะศิลปกรรมศาสตร@ 6 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 19 

 
5 
2 

4 
1 
4 
3 
11 
8 

617 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

 

         
                  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 

ท่ี 

1 จุฬาลงกรณ@มหาวิทยาลัย 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@ 
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล3าเจ3าคุณทหารลาดกระบัง

6 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
11 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

12 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ
13 มหาวิทยาลัยเชียงราย 
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลตะวันออก
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา เชียงใหม
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา ตาก

18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา ลําปาง

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@ ศูนย@ลําปาง

21 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

22 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

23 มหาวิทยาลัยบูรพา 

24 มหาวิทยาลัยพะเยา 

25 มหาวิทยาลัยพายัพ 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

         สรุปข5อมูลการเข5าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ป�การศึกษา 

         แยกตามสถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล3าเจ3าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลตะวันออก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา เชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา ตาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา ลําปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@ ศูนย@ลําปาง 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ป�การศึกษา 2558 

จํานวน(คน) 

7 
4 
6 
8 
4 

5 
149 
6 
1 
1 
3 

1 
3 
1 
1 
3 
1 

1 

5 
2 
24 
2 
6 

206 

8 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี 

26 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ@ราชวิทยาลัย

27 มหาวิทยาลัยแมโจ3 

28 มหาวิทยาลัยแมฟSาหลวง 
29 มหาวิทยาลัยรังสิต 
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
35 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
36 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ@ 
37 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
39 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
40 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย@หัวหิน
41 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
42 มหาวิทยาลัยหอการค3าไทย
43 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
44 โรงเรียนนายสิบทหารบก 
45 วิทยาลัยการสาธารณสุข พิษณุโลก
46 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
47 วิทยาลัยนานาชาติเซนท@เทเรซา
48 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
49 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
50 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
51 วิทยาลัยอาชีวะนครราชสีมา
52 สถาบันการจัดการปLญญาภิวัฒน@
53 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลําปาง
54 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุVน

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ@ราชวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย@หัวหิน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
มหาวิทยาลัยหอการค3าไทย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
วิทยาลัยการสาธารณสุข พิษณุโลก 

วิทยาลัยนานาชาติเซนท@เทเรซา 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
วิทยาลัยอาชีวะนครราชสีมา 
สถาบันการจัดการปLญญาภิวัฒน@ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลําปาง 

ญ่ีปุVน 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

จํานวน(คน) 

1 
7 
17 
5 
27 
29 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 



 

 

 

สารสนเทศจํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

 

ท่ี 

55 ศึกษาตอตางประทศ 
56 AFS  
57 ติดตอไมได3 
58 ไมจบการศึกษา 
59 ไมศึกษาตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 4 สารสนเทศกลุ#มบริหารวิชาการ

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู

สถาบันการศึกษา 

รวม 
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บริหารวิชาการ 

จํานวนนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรียนและผลงานครู 

จํานวน(คน) 

4 
1 
3 
11 
8 

617 



 

 
สารสนเทศระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ด�านทุนการศึกษา

 

                 สถิติ
              

ลําดับ ระดับช้ัน 

1 มัธยมศึกษาปท่ี 1 

2 มัธยมศึกษาปท่ี 2 

3 มัธยมศึกษาปท่ี 3 

4 มัธยมศึกษาปท่ี 4 

5 มัธยมศึกษาปท่ี 5 

6 มัธยมศึกษาปท่ี 6 

รวมท้ังส้ิน 
 

                สถิติข�อมูลระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ด�านทุนการศึกษา 
     โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ลําดับ ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน

1 มัธยมศึกษาปท่ี 1 623

2 มัธยมศึกษาปท่ี 2 601

3 มัธยมศึกษาปท่ี 3 611

4 มัธยมศึกษาปท่ี 4 618

5 มัธยมศึกษาปท่ี 5 582

6 มัธยมศึกษาปท่ี 6 620

รวมท้ังส้ิน 3,656
 

ด�านที่

ด�านท่ี 5 สารสนเทศกลุ�มกิจการ

ระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ด�านทุนการศึกษา 

 

 

 

 

สถิติข�อมูลระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ประจําป.การศึกษา 
        โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

จํานวน
นักเรียน 

นักเรียนปกติ นักเรียนกลุ�มเส่ียง

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ

623 623 99.84 1 0.16

601 575 95.59 20 3.39

611 611 100.00  

618 610 98.69 8 1.31

582 542 93.13 32 0.50

620 620 100.00  

3,656 3,581 98.09 61 1.69

ข�อมูลระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ด�านทุนการศึกษา ประจําป.การศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

จํานวน
นักเรียน 

ทุนประจําป. ทุนอาหารกลางวัน 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน

623 115 18.73 122 19.87 -

601 107 18.14 122 20.68 -

611 125 20.73 134 22.22 -

618 118 19.31 - - 7

582 126 21.65 - - 7

620 147 23.79 - - 24

3,656 738 20.40 378 10.45 38

ที่ 5 สารสนเทศกลุ�มกิจการนักเรียน

168 

 

กลุ�มกิจการนักเรียน

ประจําป.การศึกษา 2558 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

นักเรียนกลุ�มเส่ียง นักเรียนมีป9ญหา 

ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

0.16   

3.39 6 1.02 

   

1.31   

0.50 8 1.37 

   

1.69 14 0.39 

ประจําป.การศึกษา 2558 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

กยศ. รวมจํานวนทุน 
ท่ีได$รับทุน จํานวน ร�อยละ 

- - 237 

- - 229 

- - 259 

7 1.15 125 

7 1.20 133 

24 3.88 171 

38 1.05 1,154 

กลุ�มกิจการนักเรียน 



 

 
สารสนเทศระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ด�านทุนการศึกษา

 

สถติิข�อมูลระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนกลุ�มเสี่ยง ประจําป.การศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลําดับ ระดับช้ัน ด�านการเรียน

1 มัธยมศึกษาปท่ี 1 

2 มัธยมศึกษาปท่ี 2 

3 มัธยมศึกษาปท่ี 3 

4 มัธยมศึกษาปท่ี 4 

5 มัธยมศึกษาปท่ี 5 

6 มัธยมศึกษาปท่ี 6 

รวมท้ังส้ิน 
 

       สถติิข�อมูลระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนกลุ�มมีป9ญหา ประจําป.การศึกษา 
    โรงเรยีนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลําดับ ระดับช้ัน ด�านการเรียน

1 มัธยมศึกษาปท่ี 1 

2 มัธยมศึกษาปท่ี 2 

3 มัธยมศึกษาปท่ี 3 

4 มัธยมศึกษาปท่ี 4 

5 มัธยมศึกษาปท่ี 5 

6 มัธยมศึกษาปท่ี 6 

รวมท้ังส้ิน 

ด�านท่ี 5 สารสนเทศกลุ�มกิจการ

ระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ด�านทุนการศึกษา 

 
สถติิข�อมูลระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนกลุ�มเสี่ยง ประจําป.การศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

ด�านการเรียน ด�านสุขภาพ ด�านครอบครัว ส่ิงเสพติด

- - - 1 

4 7 2 5 

- - - - 

2 1 - - 

3 2 3 7 

- - - - 

9 10 5 13 

  
สถติิข�อมูลระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนกลุ�มมีป9ญหา ประจําป.การศึกษา 

โรงเรยีนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ด�านการเรียน ด�านสุขภาพ ด�านครอบครัว ส่ิงเสพติด

- - - - 

- 2 3 - 

- - - - 

- - - - 

6 - 1 - 

- - - - 

6 2 4 - 
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กลุ�มกิจการนักเรียน

สถติิข�อมูลระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนกลุ�มเสี่ยง ประจําป.การศึกษา 2558 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ส่ิงเสพติด ป9ญหาทางเพศ รวม 

- 1 

2 20 

- - 

5 8 

17 32 

- - 

 24 61 

สถติิข�อมูลระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนกลุ�มมีป9ญหา ประจําป.การศึกษา 2558 
โรงเรยีนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ส่ิงเสพติด ป9ญหาทางเพศ รวม 

- - 

1 6 

- - 

- - 

1 8 

- - 

2 14 



 

 

 
สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ 

 

 

 

ที่ 
1 อาคารเรียน

2 อาคารประกอบ

3 อาคารหอประชุม

4 อาคารศูนย�กีฬา

5 อาคารอเนกประสงค�

6 โรงอาหาร

7 อาคารประชาสัมพันธ�

8 ศาลาจริยธรรม

9 ศาลาพิธีการ

10 บ)านพักผู)บริหาร

11 บ)านพักครู

12 อาคารชุดบ)านพักครู

13 ห)องน้ํา 

 รวมท้ังส้ิน

สรุปสถิติการให�บริการอาคาร

ท่ี สถานท่ี 

1 หอประชุม 
2   ห)องโสตทัศนศึกษา 
3 ห)องประชุมเล็ก 
4 อาคารเรียน 
5 บริเวณโรงเรียน 

รวมท้ังหมด 

ด�าน

ด�านท่ี 6 สารสนเทศฝ�ายบริการ

สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ และการใช	บริการแหล�งเรียนรู	 

 

 

ข�อมูลอาคารสถานท่ี 

รายการ 
อาคารเรียน 

อาคารประกอบ-อาคารโรงฝ7กงาน 

อาคารหอประชุม 

อาคารศูนย�กีฬา 

อาคารอเนกประสงค� 

โรงอาหาร 

อาคารประชาสัมพันธ� 

ศาลาจริยธรรม 

ศาลาพิธีการ 

บ)านพักผู)บริหาร 

บ)านพักครู 

อาคารชุดบ)านพักครู 1  

 

รวมท้ังส้ิน 

 
สรุปสถิติการให�บริการอาคารสถานท่ี ภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

ป$การศึกษา  2558 
 

จํานวนท่ีให�บริการให�กับหน-วยงานต-างๆ (ครั้ง
หน-วยงานภายใน หน-วยงานภายนอก 

39 12 
 37 7 

8 4 
8 8 
4 2 
96 33 

ด�านที่ 6 สารสนเทศฝ�ายบริการ 

169 
สารสนเทศฝ�ายบริการ 

 

จํานวน 
5 หลัง    

6  หลัง 

1  หลัง 

1  หลัง 

1  หลัง 

1  หลัง 

1  หลัง 

1  หลัง 

1  หลัง 

1  หลัง 

17  หลัง 

1  หลัง  16  ชุด 

4 หลัง 

41 หลัง 

ภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   

ครั้ง) 
หมายเหตุ 

รวม 
51  
44  
12  
16  
6  
  

 



 

 

 
สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ 

 

 

ด�านท่ี 6 สารสนเทศฝ�ายบริการ

สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ และการใช	บริการแหล�งเรียนรู	 
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สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ 

 

                
               

ลําดับท่ี 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

สถิติการยืมอุปกรณ8คอมพิวเตอร8 ประจําป$การศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลําดับ
ท่ี 

ระดับชั้น Notebook

1 มัธยมศึกษาป$ท่ี 1 

2 มัธยมศึกษาป$ท่ี 2 

3 มัธยมศึกษาป$ท่ี 3 

4 มัธยมศึกษาป$ท่ี 4 2

5 มัธยมศึกษาป$ท่ี 5 6

6 มัธยมศึกษาป$ท่ี 6 2

รวมท้ังส้ิน 

ด�านท่ี 6 สารสนเทศฝ�ายบริการ

สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ และการใช	บริการแหล�งเรียนรู	 

 
 
 

    สถิตกิารใช�ห�องคอมพิวเตอร8 ประจําป$การศึกษา 
       โรงเรยีนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาป$ท่ี 1 
มัธยมศึกษาป$ท่ี 2 
มัธยมศึกษาป$ท่ี 3 
มัธยมศึกษาป$ท่ี 4 
มัธยมศึกษาป$ท่ี 5 
มัธยมศึกษาป$ท่ี 6 

รวมท้ังสิ้น 
 

 

สถิติการยืมอุปกรณ8คอมพิวเตอร8 ประจําป$การศึกษา 2558
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Notebook 
แผ@น 

โปรแกรม 
กล)อง 

Paint 
mouse 

ชุด
ไมโครโฟน

 5  3 4 

 7  2 10 

 20 2   

2 10    

6 25 2  13 

2 5   5 

 70    
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สถิตกิารใช�ห�องคอมพิวเตอร8 ประจําป$การศึกษา 2558 
โรงเรยีนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

จํานวนคน 
153 
162 
142 
181 
243 
136 

1,017 

2558 
 

ไมโครโฟน 
External 

CD 
ชุด  

IPST 
รวม  
(คน) 

  12 

  19 

2  24 

  12 

 3 49 

2 2 16 

4 2 132 



 

 

 
สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ 

 

      สถิติการใช�ห�องสมุด
       

ลําดับท่ี ระดับช้ัน 

1 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

2 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

3 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

4 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

5 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

6 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

รวมท้ังส้ิน 

 

 

                 
                 

ลําดับท่ี ระดับช้ัน

1 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

2 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

3 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

4 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

5 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

6 มัธยมศึกษาป$ท่ี 

รวมท้ังส้ิน 

 

 

ด�านท่ี 6 สารสนเทศฝ�ายบริการ

สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ และการใช	บริการแหล�งเรียนรู	 

 
 

สถิติการใช�ห�องสมุด แยกตามระดับช้ันเรียน ประจําป$การศึกษา 
       โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ห�อง  
E-Multimedia 

ห�อง  
E-learning 

Tablet 

มัธยมศึกษาป$ท่ี 1 1,873 3,594 350 

มัธยมศึกษาป$ท่ี 2 705 192 50 

มัธยมศึกษาป$ท่ี 3 3,770 40 90 

มัธยมศึกษาป$ท่ี 4 86 150 120 

มัธยมศึกษาป$ท่ี 5 434 1,268 65 

มัธยมศึกษาป$ท่ี 6 117 75 190 

6,985 5,319 865 

                 สถิติการยืมหนังสือและส่ือห�องสมุด ประจําป$การศึกษา 
                 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ระดับช้ัน หนังสือ CD 

มัธยมศึกษาป$ท่ี 1 12,862  

มัธยมศึกษาป$ท่ี 2 2,730  

มัธยมศึกษาป$ท่ี 3 1,625  

มัธยมศึกษาป$ท่ี 4 3,518  

มัธยมศึกษาป$ท่ี 5 2,701  

มัธยมศึกษาป$ท่ี 6 3,379  

26,815  
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ประจําป$การศึกษา 2558 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 พิมพ8งาน รวม 

  

  

  

  

  

  

  

สถิติการยืมหนังสือและส่ือห�องสมุด ประจําป$การศึกษา 2558 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 รวม 

12,862 

2,730 

1,625 

3,518 

2,701 

3,379 

26,815 



 

 

 
สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ 

 

 

 

สถิติการใช�ห�องสมุด
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลําดับท่ี เดือน

1 พฤษภาคม

2 มิถุนายน

3 กรกฎาคม

4 สิงหาคม

5 กันยายน

6 ตุลาคม

7 พฤศจิกายน

8 ธันวาคม

9 มกราคม

10 กุมภาพันธ�

11 มีนาคม

รวมท้ังส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 6 สารสนเทศฝ�ายบริการ

สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ และการใช	บริการแหล�งเรียนรู	 

สถิติการใช�ห�องสมุด แยกตามเดือน ประจําป$การศึกษา 2558
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

เดือน จํานวน(คน) 

พฤษภาคม 12,125 

มิถุนายน 31,585 

กรกฎาคม 28,054 

สิงหาคม 35,431 

กันยายน 28,941 

ตุลาคม 7,089 

พฤศจิกายน 14,181 

ธันวาคม 10,664 

มกราคม 15,557 

กุมภาพันธ� 10,196 

มีนาคม 150 

 57,837 
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2558 
 

รวม 

12,125 

31,585 

28,054 

35,431 

28,941 

7,089 

14,181 

10,664 

15,557 

10,196 

150 

57,837 



 

 

 
สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ 

 

 

              
  

อาคาร
หมายเลข 

ประเภทของอาคาร

1 อาคารเรียน 216(ก

2 อาคารเรียน 216 

3 อาคารเรียน 322 

4 อาคารเรียน 318 ล

5 โรงอาหาร 

6 อาคารเอนกประสงค�

7 โรงฝ7กงาน 

8 อาคารเกษตร 

9 ห)องปฏิบัติการเกษตร

10 อาคารศูนย�กีฬา 

11 บ)านพักครู 

12 ศาลาพิธีการ 

13 ห)องปฏิบัติการศิลปะ

14 ห)องน้ําห)องส)วม 

15 หอประชุม 

16 ศาลาพิธีการ 

17 โรงผลิตประปา 

18 อาคารเรียนใหม@ 

ด�านท่ี 6 สารสนเทศฝ�ายบริการ

สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ และการใช	บริการแหล�งเรียนรู	 

               ข�อมูลสภาพอาคารเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ประเภทของอาคาร 
ป$ พ.ศ.ท่ี
ก-อสร�าง 

สภาพของ
อาคาร งปง. 

ก) 2513 ดี 1,200,000

2518 ดี 1,762,000

2523 ดี 66,500,000

ล 2533 ดี 8,999,000

2523 ดี 
อาคารเอนกประสงค� 2539 ดี 20,890,000

2523 ชํารุดควรซ@อม 800,000

2515 ชํารุดควรซ@อม 174,000

ห)องปฏิบัติการเกษตร 2514 ชํารุดควรซ@อม 90,000

2539 ดี 18,820,000

2522 ดี 500,000

2530 ชํารุดควรซ@อม 
ห)องปฏิบัติการศิลปะ 2514 ดี 72,000

2534 ดี 156,000

2514 ดี 120,000

2534 ดี 
2538 ดี 
2548  
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อาคารเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

สร�างด�วยเงิน 
นอกงบ บริจาค 

,200,000   

000   

000   

000   

   

000   

000   

000   

000   

000   

000   

  200,000 

000   

000   

000   

  30,000,000 

 1,085,759  

   



 

 

 
สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ 

 

           
                         

ท่ี รายการ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร�แม@ข@าย 
(server) 

2 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ
การจัดการเรียนการสอน 
2.1.1 ภาษาไทย 
2.1.2 สังคม 
2.1.3 วิทยาศาสตร� 
2.1.4 คณิตศาสตร� 
2.1.5 ภาษาต@างประเทศ 
2.1.6 ศิลปะ 
2.1.7 สุขศึกษาพลศึกษา 
2.1.8 การงานอาชีพฯ 
2.1.9 ห)องสมุด 
2.1.10 กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน
2.1.11 อ่ืนๆ DLIT 

รวมสําหรับการจัดการเรียนการสอน
จํานวนนักเรียน 3,656 คน 

คิดเปPนอัตราส-วน คอมพิวเตอร8 
 2.2 เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ

การบริหารจัดการ 
2.1.1 ภาษาไทย 
2.1.2 สังคม 
2.1.3 วิทยาศาสตร� 
2.1.4 คณิตศาสตร� 
2.1.5 ภาษาต@างประเทศ 
2.1.6 ศิลปะ 
2.1.7 สุขศึกษาพลศึกษา 
2.1.8 การงานอาชีพฯ 
2.1.9 ห)องสมุด 
2.1.10 กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน

รวมสําหรับการบริหารจัดการกลุ-มสาระฯ

ด�านท่ี 6 สารสนเทศฝ�ายบริการ

สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ และการใช	บริการแหล�งเรียนรู	 

 

       สรุปสถิติจํานวนอุปกรณ8คอมพิวเตอร8 
           ตามโครงการพัฒนา IT โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
                         ประจําป$การศึกษา 2558 

คอมพิวเตอร8ตั้งโตTะ โนTตบุTค แท็บเล็ต

10 
 

  

เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

 
 

22 
12 
14 
35 
20 
5 
 

310 
46 
4 

 
 
7 
1 
14 
13 
2 
3 
4 
12 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 

15 
 

รวมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 468 63 17 
คน : จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร8สําหรับการเรียนการสอน 

คิดเปPนอัตราส-วน คอมพิวเตอร8 : จํานวนนักเรียน   1 : 7 
เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

 
 
3 
3 
4 
5 
7 
2 
2 
4 
2 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 

บริหารจัดการกลุ-มสาระฯ 36 2  
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โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

แท็บเล็ต iPad เครื่องพิมพ8 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 

15 
 

 
 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
 
1 

 18 13 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร8สําหรับการเรียนการสอน 566 เครื่อง  

 
  

 
1 
2 
2 
2 
4 
 
2 
2 
1 
2 

  18 



 

 

 
สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ 

 

 

ท่ี รายการ 

3 เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ 
การบริหารจัดการ 
3.1 กลุ@มงานอํานวยการ 
3.2 กลุ@มงานวิชาการ 
3.3 กลุ@มกิจการนักเรียน 
3.4 กลุ@มบริหารงานท่ัวไป 
และแผนงาน 
3.6 ฝeายบริการ 
3.7 อ่ืนๆ กลุ@มเลขาผู)อํานวยการ

รวม 

รวมท้ังส้ิน 

ด�านท่ี 6 สารสนเทศฝ�ายบริการ

สารสนเทศด	านอาคารสถานที่ และการใช	บริการแหล�งเรียนรู	 

คอมพิวเตอร8ตั้งโตTะ โนTตบุTค แท็บเล็ต

 

กลุ@มเลขาผู)อํานวยการ 

 
 

17 
9 
5 
3 
 
1 
2 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 

35 1  

539 66 17 
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แท็บเล็ต iPad เครื่องพิมพ8 

 
 
2 
1 
1 
1 

 
 

11 
8 
4 
2 
 
1 
3 

 5 29 

 23 60 

       



 
คําส่ังโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ท่ี  646  / 2558 
เรื่อง        แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําข%อมูลสารสนเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ประจําป*การศึกษา   2558 
………………………………………….. 

 เพ่ือให	การปฏิบัติงานและการดําเนินงานสารสนเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป"นไปอย$างมีประสิทธิภาพ     
มีการจัดระบบสารสนเทศท่ีสอดคล	องกับความต	องการและมาตรฐานตัวบ$งชี้   ครอบคลุมข	อมูลด	านต$างๆ          
ของสถานศึกษา  ท้ังด	านนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  หลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อาคาร
สถานท่ี  แหล$งเรียนรู	  และข	อมูลอ่ืนๆ  สามารถนําข	อมูลสารสนเทศท่ีได	จัดระบบไว	มาใช	ในการศึกษา  เปรียบเทียบ  
และประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือใช	ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนให	บรรลุตาม
เป8าหมายและจุดเน	นท่ีโรงเรียนได	กําหนดไว	  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 (2)  จึงแต$งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําข	อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประจําปCการศึกษา  2558  ดังต$อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด%วย 

๑.๑ นายประสงคF  พรหมสิทธิ์ ผู	อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๑.๒ ว$าท่ี ร.ต.ญาณบดินทรF อินเตชะ  รองผู	อํานวยการกลุ$มบริหารงานท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 

และแผนงาน  
๑.๓ นางศิริณี   ขัติวงคF  รองผู	อํานวยการกลุ$มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๑.๔ นายจาตุรนตF     เครือสาร รองผู	อํานวยการกลุ$มอํานวยการ  กรรมการ  
๑.๕ นางวรรณธนี  ม่ังค่ัง  รองผู	อํานวยการส$งเสริมกิจการนักเรียน กรรมการ 
๑.๖ นายวรวิชญF     ปLงเมือง     ผู	ช$วยผู	อํานวยการฝNายบริการ  กรรมการ 
๑.๗ นายวัชระ  การสมพจนF ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ นางธัญวรัตนF  ภัทรภูตานนทF ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและผู	ช$วยเลขานุการ 
 

มีหน%าท่ี   อํานวยความสะดวก  ให	คําปรึกษาและแนะแนวทางแก$คณะกรรมการทุกฝNายให	เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคFของงาน  
 
2.  คณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน ประกอบด%วย 

๒.๑   นางธัญวรัตนF  ภัทรภูตานนทF  ประธานกรรมการ 
๒.๒   นายยศ  กันทายวง  รองประธานกรรมการ 
๒.๓   นายพศิน  สาดสาร   กรรมการ 
๒.๔   นายปรัชญา  สัมมาทรัพยF  กรรมการ 
๒.๕   นางพัชรี  สารงาม   กรรมการ 
๒.๖   นางสาวอัชญานันทF เจนใจ   กรรมการ 
๒.๗   นางสาววรรณรดา เรือนสอน  กรรมการ 



๒.๘   นางสาวน้ําผึ้ง  ม่ังค่ัง   กรรมการ 
๒.๙   นางอุษณียF  จันทรFสุริยา  กรรมการ 
๒.๑๐ นางรุจิรา  เครือพันธF  กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวศศิรFอร  ศักด์ิกิตติพงศา  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๒ นางราตรี  คําปSน   กรรมการและผู	ช$วยเลขานุการ 

 
มีหน%าท่ี 

๑ ออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข	อมูลสารสนเทศจากกลุ$มสาระ/กลุ$มงาน และฝNายต$างๆ 
๒ ประสานข	อมูลจากสารสนเทศจากกลุ$มสาระ/กลุ$มงาน  และฝNายต$างๆ 
๓ กํากับ  ติดตามข	อมูลสารสนเทศ 
๔ ประมวลผลข	อมูลสารสนเทศและจัดทํารูปเล$มรายงาน 
๕ จัดทําเอกสารสารสนเทศ/สารสนเทศออนไลนF เผยแพร$ข	อมูลผ$านเว็บไซตFให	เป"นปSจจุบัน 
๖ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได	รับมอบหมาย 

 
3.  คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด%วย 

๓.๑ นางธัญวรัตนF    ภัทรภูตานนทF  ประธานคณะกรรมการ 
๓.๒ นายยศ   กันทายวง  รองประธานคณะกรรมการ 
๓.๓ นางสาวน้ําผึ้ง  ม่ังค่ัง   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวจิรสุดา  กุมาลี   กรรมการ 
๓.๕ นางรุจิรา  เครือพันธF  กรรมการ/ฝNายบริการ 
๓.๖ นายปรัชญา  สัมมาทรัพยF  กรรมการ/กลุ$มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 
๓.๗ นางสาวปLโยรส  ใจเอ้ือ   กรรมการ/กลุ$มบริหารวิชาการ 
๓.๘ นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทรF  กรรมการ/กลุ$มอํานวยการ 
๓.๙ นางสาวศศิณัฏฐF  จันทพันธF  กรรมการ/กลุ$มส$งเสริมกิจการนักเรียน 
๓.๑๐ นางพัชรี  สารงาม   กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

๓.๑๑ นางอุษณียF  จันทรFสุริยา  กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	ภาษาไทย 
๓.๑๒ นางสาวเมธาพร จุWมปCX   กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	ภาษาไทย 
๓.๑๓ นางรัตนาภรณF  ภิญโญฤทธิ์  กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

๓.๑๔ นางสาวชัชฎาภรณF รัชฎาวรรณF  กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๓.๑๕ นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร  กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๓.๑๖ นายสุทัศนF  บุญเลิศ   กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	วิทยาศาสตรF 
๓.๑๗ นางสาวลัดดาวัลยF บุญคุ	ม   กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	วิทยาศาสตรF 
๓.๑๘ นางสาวภัสราภรณF ชัยเดช   กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	คณิตศาสตรF 
๓.๑๙ นางสาวอัญชลี  วงศFไชย   กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	คณิตศาสตรF 
๓.๒๐ นางสาวกันยา  กันทะ   กรรมการ/กลุ$มสาระการเรยีนรู	สขุศึกษาและพลศึกษา 

๓.๒๑ นางอุบลวดี  พรหมสิงหF  กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	ศิลปะ 
๓.๒๒ นายกวี   บุญกว	าง  กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	ศิลปะ 
๓.๒๓ นางสาววรรณรดา เรือนสอน  กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	ภาษาต$างประเทศ 



๓.๒๔ นางสาวอัชญานันทF เจนใจ   กรรมการ/กลุ$มสาระการเรียนรู	ภาษาต$างประเทศ 
๓.๒๕ นางอภิญญา  โยธามาศ  กรรมการ/งานกิจกรรมพัฒนาผู	เรียน/แนะแนว 
๓.๒๖ นางสาวปาริฉัตรF คันธิสา   กรรมการ/งานห	องสมุด 
๓.๒๗ นางสาวศศิรFอร  ศักด์ิกิตติพงศา  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๘ นางราตรี  คําปSน   กรรมการและผู	ช$วยเลขานุการ 

 
มีหน%าท่ี 

๑ ประสานงานในการจัดเก็บและรวบรวมข	อมูลสารสนเทศจากกลุ$มสาระ/กลุ$มวาน และฝNายต$างๆ 
๒ นําส$งข	อมูลสารสนเทศให	ฝNายบริหารระบบสารสนเทศตามกําหนดการ 
๓ จัดทําเอกสารสารสนเทศ/สารสนเทศออนไลนF เผยแพร$ข	อมูลผ$านเว็บไซตFให	เป"นปSจจุบัน 
๔ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได	รับมอบหมาย 

  
 ท้ังนี้  ให	ปฏิบัติหน	าท่ีตามภารกิจท่ีได	รับมอบหมายให	เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต$อทางราชการ  ต้ังแต$บัดนี้
เป"นต	นไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  15  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

(นายประสงคF พรหมสิทธิ์) 
ผู	อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 


