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ก 

คำนำ 
 
 การกำหนดนโยบายการศึกษา  การวางแผนการศึกษาและการดำเนินงานติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง  
เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 ในการนี้  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  โดยงานบริหารทั่วไป (ข้อมูลสารสนเทศ)  ได้ทำ
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำเป็นเอกสารข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การติดตาม ประเมินผล
ของสถานศึกษา 
 
 ในโอกาสนี้  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ขอขอบคุณผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้
ข้อมูลในส่วนที ่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ  ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลการจัดทำเป็นเอกสารข้อมูล
สารสนเทศจนเสร็จสมบูรณ์  ดังที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้  
จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาของประเทศต่อไป 
 
 
 

      งานสารสนเทศ   
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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ข 

สารบัญ 
 
เร่ือง  หน้า 
 คำนำ  

สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญภาพ  
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1.1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1.2 อาณาเขต 
1.3 สภาพภูมิประเทศ 
1.4 สภาพภูมิอากาศ 
1.5 ทรัพยากรที่สำคัญ 
1.6 อาชีพที่สำคัญ 
1.7 สภาพของศาสนา จริยธรรม และวัฒนธรรมของชุมชน 
1.8 การสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
1.9 การคมนาคม 
1.10 สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
บทที่ 2 สภาพของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
         2.1  ความเป็นมาของสถานศึกษา 
         2.2  ที่ตั้งสถานศึกษา 

2.3   แผนที่โรงเรียน 
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2.6 ผู้บริหารโรงเรียน 
2.7 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.9 ครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
2.10 จำนวนคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจำแนกตาม
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 บทที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

3.1 นักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
3.2 นักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามประเภท 
3.3 น้ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พ.ศ.2551 
3.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา 2563 
 

บทที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 
บทที่ 5 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

5.1 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย สพฐ./หน่วยงานอื่น ๆ 
5.2 ผลงานโรงเรียน 
5.3 ผลงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษาที่

ผ่านมา 
5.4 ผลงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปี

การศึกษาท่ีผ่านมา 
5.5 ผลงานบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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5.7 การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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บทที่ 1 
 

สภาพทั่วไปของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

1.1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีภารกิจที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 
1.1.1 บริการจัดการศึกษา 2 ระดับ  คือ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1.1.2  พื้นที่เขตบริการทางการศึกษา   คือ 

- ตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
- ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
- ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
- ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

 
1.2 อาณาเขต 
 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  จด  อำเภอลำทับ จงัหวัดกระบี่ และอำเภอบางขัน  

จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้   จด  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันออก  จด ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันตก  จด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  

 
1.3 สภาพภูมิประเทศ 

 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเขตบริการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เชิงเขา  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  
ได้รับมอบพื้นท่ีจากกรมป่าไม้เพ่ือดำเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร  มีสายน้ำไหลผ่าน คือ คลองชี
ต้นกำเนิดจากน้ำตกร้อยชั้นพันวังไหลไปบรรจบกับแม่น้ำตรังที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสะบ้า   
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1.4 สภาพภูมิอากาศ 
 

1.4.1   ฤดูกาล  แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น 2 ฤดู  คือ 
- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

 
 1.4.2   ลักษณะอากาศทั่วไป  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  อยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด  คือ 

- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
- ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 
1.5 ทรัพยากรที่สำคัญ 

 
ทรัพยากรที่สำคัญของเขตบริการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  จำแนกตามประเภท 

ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

 1.5.1  ยางพารา  เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  ปลูกท่ัวไปทุก
หมู่บ้าน 
 
 1.5.2  ปาล์มน้ำมัน  เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนรองจากยางพารา  
ประชาชนนิยมปลูกเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 
 
1.6 อาชีพที่สำคัญ 

 
1.6.1  กสิกรรม   พืชที่ปลูกที่สำคัญ  ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  ผักและผลไม้ต่าง ๆ 
 
1.6.2  ค้าขาย   ส่วนใหญ่เป็นการค้าขายของชำ  ผักและผลไม้ตามฤดูกาล 

 
1.7 สภาพของศาสนา  จริยธรรมและวัฒนธรรมของชุมชน 

 
1.7.1 ความเชื่อ  ความศรัทธา  ค่านิยมในสถาบันทางศาสนา 

ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซนต์  และมีวัดราษฎร์รังสรรค์ซึ่งเป็นวัด
เก่าแก่คู่กับตำบลวังมะปรางเหนือ  แต่ก่อนที่ตั้งของโรงเรียน  ประชาชนมีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก 
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1.7.2 ความเชื่อ  ศรัทธา  ค่านิยมในจริยธรรม ขนบธรรมเนียม 
คนตรังส่วนใหญ่จะเป็นคนโอบอ้อมอารี  ตรงไปตรงมา  พูดจาเปิดเผย  เรียกได้ว่า

ฟังชัด  เป็นเอกลักษณ์ 
 

1.7.3   ด้านศิลปวัฒนธรรม   
มีศิลปที่เป็นเอกลักษณ์ คือ มโนราห์หรือโนรา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของ

ภาคใต้  เป็นการแสดงที่มีท่ารำอ่อนช้อย สวยงาม  บทร้องเป็นกลอนสด  ผู้ขับร้องต้องใช้ปฎิภาณไหว
พริบสรรหาคำมาสัมผัสกันให้ได้อย่างฉับไว ประกอบความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำและเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรีประกอบด้วยกลอง ทับคู่ ฉิ่ง โหม่ง ปี่ชวาและกรับ ปัจจุบันพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลเข้า
ร่วมด้วย 

 
1.7.4 ด้านวัฒนธรรมประเพณี 

- ประเพณีแต่งงาน  จะจัดงานใหญ่  พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและ
ร่วมรับประทานอาหาร  จัดขบวนแห่งของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน  โดย
เจ้าภาพเป็นผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย  สำหรับแขกที่รับเชิญไปร่วม
ขบวนแห่หรือรับประทานอาหารขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ  การแต่งกายของแขกไม่ค่อย
พิถีพิถัน  แต่งกายตามสบาย  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ  แขกก็จะกลับหมด  ให้เจ้าภาพมีเวลา
จัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ต่อไป 

- ประเพณีงานศพ เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม  จะไม่ออกบัตรเชิญ  แต่
จะพิมพ์แผ่นประกาศขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย  สาเหตุการตาย  สถานที่ตั้งศพ  วนัจัดงาน  วัน
ฌาปนกิจศพและรายชื่อเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติทุกคน  ไปปิดไว้ในที่ชุมชน  เช่น ร้านอาหาร  ร้านค้า  
และส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่น  บางรายตั้งศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพ่ือความสะดวก
ของแขกที่ไปและความพร้อมของเครื่องใช้ไม้สอย  ในงานจะมีญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงไปร่วมงานคับคั่ง  
แขกท่ีไปในงานทุกคนจะได้รับบัตรขอบคุณ  ในบัตรระบุ  วันที่  เวลา  สถานที่เผาและฝังศพไว้  ในวัน
เคลื่อนศพออกจากบ้านหรือวัดไปเผาหรือฝัง  เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจำนวนมาก  และจัด
ขบวนรถยนต์ยาวเหยียด  มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน  เมื่อถึงปลายทางแล้วรถทุกคันจะได้รับซองมีเงิน
อยู่ข้างในเป็นสินน้ำใจจากเจ้าภาพ 

- การทำเคราะห์บ้าน มักจะทำกันตอนหัวค่ำเกือบทุกเดือนตลอดปีที่เชื่อกันว่า
เป็นวันที่ประกอบงานมงคลได้ การทำเคราะห์บ้านนั้นเชื ่อกันว่าจะเกิดสิริมงคลกับเจ้าของบ้าน 
ปราศจากจัญไรต่างๆ มารบกวนอีกทั้งยังจะบังเกิดโชคลาภแก่เจ้าบ้านอีกด้วย ตามปกติแล้วการทำ
เคราะห์บ้านนั้นมักจะทำเมื่อได้มีเหตุการณ์แปลก ๆ เกิดขึ้นในบ้าน เช่น รุ้งกินน้ำ ฟ้าผ่าต้นไม้ แมวที่
ออกลูกแล้วกินลูกเอง งูใหญ่เข้าบ้าน กาจับหลังคา เหี้ยเข้าบ้าน หมาขึ้นหอนบนบ้าน ไก่ร้องเหมือน
ออกไข่ตอนหัวค่ำ เป็นต้น หรืออีกกรณีหนึ่งที่จะต้องทำเคราะห์เรือนก็คือ เกิดการมีปากเสียงของคน
ในบ้านบ่อย ๆ ด้วยสาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ และคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยไม่สบายกัน  
บ่อย ๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าของบ้านจะต้องไปหาหมอมาทำพิธี ปกติแล้วมักใช้พราหมณ์หรือ
หมอที่เรียนมาทางด้านนี้ 
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- ประเพณีวันสารท  เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ผู้คนจะพากันไปวัดโดยจะ
เตรียมขนมพอง ลา ขนมบ้า เมซัม พร้อมข้าวปลาอาหารไปรับเปรตที่วัด เพราะเชื่อว่าบรรพบุรุษ ที่
ล่วงลับไปแล้ว ที่ยังมีบาปเป็นเปรตอยู่  จะถูกปล่อยให้มาเมืองมนุษย์ 15 วัน จากวัน แรม 1 ค่ำ เดือน 
10 ซึ่งเรียกว่า "วันสารทเล็ก" หรือ "วันรับเปรต" จนถึงวัน 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งเรียกว่า "วันสารทใหญ่"
หรือ "วันส่งเปรต"  

- ประเพณีชักพระ วันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวบ้านกับวัดจะร่วมกัน 
จัดให้มีการชักพระ โดยสมมติได้ไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์ ประทับบุษบกแห่เป็น
ขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ วัดใดจะชักพระบกหรือชักพระน้ำ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท้องถิ่น 

- ประเพณีอาบน้ำคนแก่  ช่วงเวลา ระหว่างวันที ่ 13 - 15 เดือนเมษายน   
(เดือน 5) ของทุกปี ซึ่งจะเลือกทำวันไหนก็ได้ จะเป็นตอนเช้า หรือตอนบ่ายเป็นไปตามการนัดหมาย
ของแต่ละครอบครัว แต่ละบ้านโดยนัดหมายสถานที่และวันเวลาไว้ล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี  ซึ่งอาจ
เป็นที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ตามความเหมาะสม ประเพณีอาบน้ำคนแก่เป็นวิธีการแสดงออกซึ่งความ
เคารพนับถือ แก่บิดามารดา และญาติคนแก่ (ผู้อาวุโส) ของตระกูล รวมทั้งผู้มีพระคุณและบุคคลที่ตน
เคารพนับถือ 
 
1.8 การสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 

 
1.8.1 การไฟฟ้า  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
1.8.2. โทรศัพท์  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีโทรศัพท์ไว้สำหรับการติดต่อกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ และใช้เพื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียน จำนวน 2 หมายเลข คือ 075 – 296030  โทรสาร 075 – 269040  

  
1.8.3 การประปา  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ใช้แหล่งน้ำจากประปาส่วนภูมิภาค 
 

1.9 การคมนาคม 
 

  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  อยู่ห่างจากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประมาณ 58 กิโลเมตร  มาตามเส้นทางถนนเพชรเกษม (ตรัง-
กระบี่) 
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1.10  สถานที่ท่องเที่ยว  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
1.10.1 สถานที่ท่องเที่ยว 

 
• น้ำตกร้อยชั้นพันวัง  หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็น

น้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ำทั้งเล็กใหญ่จำนวนมากและมี
ความร่มรื่นเพราะพ้ืนที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

• น้ำตกโตนชี  หมู่ที่ 9  ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นน้ำตกขนาด
เล็ก  เป็นที่รวมของสายน้ำสายสำคัญ  ต้นกำเนิดคลองชีอันเป็นลำน้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนใน
อำเภอวังวิเศษ  ระบบนิเวศน์ถูกทำลายหมดไป  สภาพโดยทั่วไปตื้นเขินเนื่องจากดินพังทลายลงมาถม  
แต่ยังมีสภาพที่พอดูได้  เหมาะสำหรับการไปชม  ศึกษาผลกระทบในการทำลายสิ่งแวดล้อม 

• สวนป่าอ่าวตง   หมู่ที่ 7  ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สวนป่าอ่าว
ตงเป็นแปลงปลูกยางพาราและไม้เศรษฐกิจ  ตลอดทั้งการจัดการระบบนิเวศน์ที่ถูกทำลายและการ
ป้องกันมิให้ระบบนิเวศน์ถูกทำลาย  เป็นที่ทำมาหากินของผู้ปกครองนักเรียนหลายครัวเรือน  เพราะมี
ยางพาราเป็นหมื่นไร่  มีสนามฟุตบอลที่กว้างขวาพอสมควร 

• วังผาเมฆ   หมู่ที่ 7  ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง “วังผาเมฆ” 
สถานที่ท่องเที่ยวป่าไม้เชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตรัง ประมาณ 45 กิโลเมตรที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางภูเขาที่สลับซับซ้อน ที่สำคัญคือ บนยอดเขามีทะเลหมอกปกคลุม
ไปทั่วเวลาเช้าตรู่ รอบทิศมองเห็นทะเล และเกาะต่างๆ ของฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งมองเห็นทิวทัศน์
ตึกต่างๆ เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากมีทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วยอดเขาและสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้เกือบทั่วทั้งจังหวัดตรังแล้ว ยังเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน บางพ้ืนที่เป็นที่ราบมี
ป่าไม้นานาชนิด ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง และสมุนไพร อีกท้ังยังเป็นป่าต้นน้ำ เพราะเป็นต้นกำเนิด
คลองบางพระ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด มีกล้วยไม้ที่พิเศษสุด คือเป็นที่อยู่อาศัยของปูเปี้ยว 
ซึ่งมีอยู่ที่เดียวในจังหวัดตรัง  

 
1.10.2 แหล่งเรียนรู้ 

 
• วัดราษฎร์รังสรรค์  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็น

แหล่งเรียนรู้ในวันสำคัญทางศาสนา 
• วัดเจริญร่มเมือง  ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ในวัน

สำคัญทางศาสนา 
• เขาปลวกล้อน  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในวันสำคัญทางศาสนา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
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• ห้องสมุดประชาชน (ศูนย์ กศน.)  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

• เครือข่ายชุมชนฟื้นฟู  ลุ่มน้ำคลองชี  ตำบลวังมะปรางเหนือ      อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง  เป็นเครือข่ายฟื้นฟูสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจในชุมชน 

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง  เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเพาะชำพันธุ์ไม้และความรู้ด้านการเกษตร 

• การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  หมู่ที ่ 7  ตำบลวังมะปรางเหนือ     อำเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง 

• เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 
• กลุ่มสมุนไพรตะไคร้หอมเตยหอม  265  หมู่ที่ 7  ไสใหญ่  ตำบลอ่าวตง อำเภอ

วังวิเศษ  จังหวัดตรัง  เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตสมุนไพรเตยหอม ตะไคร้หอม สมุนไพรไล่ยุง 
• กลุ่มสบู่เหลว/น้ำยาล้างจาน  281  หมู่ที่ 5  ตำบลวังมะปราง   อำเภอวังวิเศษ  

จงัหวัดตรัง  เป็นแหล่งฝึกอาชีพการทำสบู่เหลว น้ำยาล้างจาน 
• กลุ่มจักรไม้ไผ่และเฟอร์นิเจอร์  192 ห้วยใหญ่ หมู่ 12 ตำบลอ่าวตง  อำเภอวัง

วิเศษ  จังหวัดตรัง  เป็นแหล่งฝึกอาชีพการทำศาลาไม้ไผ่ จักรสารไม้ไผ่ 
 

1.10.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

• นางนวน แกล้วกล้า นางช่อทิพย์  ส่งแสง และนางบุญริน  ทองส่งศรี  
(กลุ่มจักสานเชือกกล้วย)   หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายจิต  บุญเลื่อง (สมุนไพรและการขยายพันธุ์พืช)หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปราง
เหนือ     อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายเท่ง  นุ่นชูผล (การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่) หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ     
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นางจุรี ชูมณี  (การรำมโนราห์) หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ    
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายย่อง สุขเสน (ดนตรีไทย ปี่) หมู่ที่ 8 ตำบลวังมะปรางเหนือ   
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายสมโชค   สงชู  (ดนตรีไทย)  หมู่ที่ 6  ตำบลวังมะปรางเหนือ   
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายประเทือง หมื ่นอักษร  (ปุ ๋ยชีวภาพ)  หมู่ที ่ 9 ตำบลวังมะปรางเหนือ     
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
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• นายสวัสดิ์ ทองคำ  (ด้านการเกษตร)  หมู่ที่ 3 ตำบลวังมะปรางเหนือ     อำเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นางหมุน (นวดแผนโบราณ) หมู่ที ่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

• น.ส.จันทิรา  จันทร์เพชร (ดนตรีไทย)  หมู่ที่ 5  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอ
วังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

• นายสมศักดิ์  (ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว)  หมู่ที่ 9  ตำบลวังมะปรางเหนือ     
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

• นายทรงธรรม  บัวทอง  (งานไม้ไผ่)  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

• นางอุไรรัตน์   เพ่งพิศ  (เกษตรอินทรย์ 1 ไร่ 1 แผน) 
• นายวิรัตน์  กาญจนพรหม (เกษตรอินทรีย์) 
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บทที่ 2 
 

สภาพของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์
 
2.1  ความเป็นมาของสถานศึกษา 
 
  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ  
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220 โทรศัพท์ 075 – 296030  โทรสาร 075 – 269040  
website  http://www.ratsadanu.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 55 ไร่ 1 งาน 60 ตาราง
วา ที่ดินราชพัสดุเลขที่ ตง 122 (24704) ประกาศจัดตั้งเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2529 และเปิดทำการ
เรียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย/หญิง  รวม  90  คน  
จำนวน 2 ห ้องเร ียน  โดยม ี  นายสมพงศ์   พ ิทยาภา เป ็นผ ู ้บร ิหารคนแรก  ป ัจจ ุบ ันมี                    
นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามแนวทางที่กล่าวถึง  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์(VISION)  พันธกิจ (MISSION)  เป้าประสงค์ 
(Goal)  และกลยุทธ์  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  (VISION)   
  ภายในปี 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
  พันธกิจ (MISSION)     
 1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 2. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 3. นักเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 
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 4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ครูและบุคลากรมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 7. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา 
 8. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
  
 ปรัชญาและคำขวัญโรงเรียน 

ปรัชญา   นตฺถิปัญฺญาสมาอาภา   แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
คำขวัญ  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำชุมชน 
 
อักษรย่อโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  

ร.อ. 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 สุขภาพดี  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 กีฬาดี  โครงงานคุณธรรมเด่น 
 
สีประจำโรงเรียน 

  ฟ้า ม่วง  ขาว  
ความหมาย นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สง่า บริสุทธิ์ และเพียบพร้อม

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

ตราประจำโรงเรียน  
   พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักด ี 
 
  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
  ต้นตะแบก (ต้นอินทนิล) 
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2.2 ที่ตั้งสถานศึกษา 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 4  ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220   
โทรศัพท์ 075 - 296030 โทรสาร 075 - 296040 
 Website  http:// www.ratsadanu.ac.th 

Page Facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ จังหวัดตรัง 

Page Facebook https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์-โรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์-จตรัง 

 E – mail address ratsadanu@hotmail.co.th 
 
2.3 แผนที่โรงเรียน 

 
  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ ประมาณ 2 กิโลเมตร ตาม
แผนที่ข้างล่างนี้ 
 

ภาพที ่1  แสดงแผนที่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ ตลาดสด ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์

สะพาน 

ไปตำบลอ่าวตง 

ถนนเพชรเกษม (กระบี่-ตรัง) 

ไปตำบลวังมะปราง 
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ส้วม
หญ 

2.4 แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 
ภาพที ่2  แสดงแผนผังโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงฝึกงาน 

โรงอาหาร 
เสาธง 

อาคารเรยีน 1 

อาคารกึ่งช่ัวคราว 

อาคารเรยีน 2 

อาคารเรยีน 3 

อาคารเรยีน 4 

สนามฟุตบอล 

สนามบาสเกตบอล 

หอประชุม 

อาคารเกษตร ส้วม 

ส้วม 

ถนนเพชรเกษม (กระบี่ - ตรัง) 
ป้ายช่ือโรงเรียน 

สระน้ำ   

สระน้ำ   

สระน้ำ   

บ้านพักคร ู

บ้านพักนักการ 

บ้านพักคร ู
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2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   ตั้งอยู่ที่ราชพัสดุหมายเลข ตง 122 (24704)   มีเนื้อที ่ 
55 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 
 
 ตารางท่ี 1  อาคารสถานที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
  

รายการ ประเภท จำนวน 
1. อาคารเรียน 108 ล 3 
2. อาคารเรียน 216ล ปรับปรุง 46 1 
3. โรงฝึกงาน 102 / 27 1  ( 2 หน่วย ) 
4. อาคารเรียนชั่วคราว - 1 
5. หอประชุม – โรงอาหาร 100 / 27  1 
6. บ้านพักครู 207 5 
7. บ้านพักครูโสด 206 2 
8. บ้านพักนักการภารโรง - 2 
9. สนามบาสเก็ตบอล - 1 
10.ห้องน้ำหญิง 4 ที่นั่ง - 1 
11.ห้องน้ำหญิง 6 ที่นั่ง - 1 
12.ห้องน้ำชาย 6 ที่นั่ง - 1 
 

2.6 ผู้บริหารโรงเรียน 
 

นางสาวขนิษฐา   อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายอนันทชัย ชุมอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
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2.7 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 
 ตารางท่ี 2  ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานปุระดิษฐ์อนุสรณ์  
                        ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เลขที่
ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

1. นางสาวขนิษฐา อำนักมณ ี ผู้อำนวยการ 110462 ชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 

2. นายอนันทชัย ชุมอักษร รอง
ผู้อำนวยการ 

30573 ชำนาญการ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู้) 

3. น.ส.ปิยชาต ิ ผูกจิตต ์ รอง
ผู้อำนวยการ 

27440 ชำนาญการ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

4. นางเพ็ญศร ี สังข์สุข คร ู 1895 ชำนาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

5. นางสุภา ตี้ฮ้อ คร ู 117332 ชำนาญการ ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
6. นางกรรฐิรัชฎ ์ กิ้มจ้อง คร ู 117333 ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

7. น.ส.สภุาวด ี ฉิมา คร ู 111838 ชำนาญการ ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
8. นายอุดมชัย ไพศร ี คร ู 525(ส) ชำนาญการ พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
9. น.ส.สุพรทิพย์ ศรีด ี คร ู 125109 - อ.บ.(ภาษาไทย) 

ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) 
10. นายจตุพร มณีพันธ ์ คร ู 113160 ชำนาญการ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
11. น.ส.โซเฟีย อีซอ คร ู 105488 ชำนาญการ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
12. นางสิริรตัน ์ สุขศรีเพ็ง คร ู 30343 ชำนาญการ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
13. นางสร้อยสุวรรณ สังข์สุวรรณ คร ู 127221 - วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
14. น.ส.วิลาสิน ี สุขทอง ครูผู้ช่วย 30129 - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
15. น.ส.หัทยา อินอนันต์ ครูผู้ช่วย 2004 - กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) 
16. นางสุพัตรา แพงมี คร ู 18814 - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
17. นายโสภณ เพชรสุทธ์ิ คร ู 111843 - วท.บ.(ชีววิทยา) 
18. นางอัมรัตน ์ เอียดละออง คร ู 124229 ชำนาญการ

พิเศษ 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เคม ี

19. น.ส.ศิริกาญจน ์ สงศรีจันทร ์ คร ู 110465 ชำนาญการ
พิเศษ 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) ชีววิทยา 
ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) 

20. นายนันทวุธ เลี่ยมแก้ว คร ู 100844 ชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เลขที่
ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

21. นายนพดล แก้วสะอาด คร ู 1858 - กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
22. นายสมนึก แก้วจันทร์ คร ู 110819 ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

23. นางปัทมาภรณ ์ ชำนาญเมือง คร ู 873 - กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 
24. น.ส.จณิห์นิภา นาคะเสนยี ์ คร ู 111842 - วท.บ.(เคมี) 

ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
25. นางชฤนาฏ กายสิทธ์ิ คร ู 30575 ชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 

26. นางศรีญา ปวัฒพันธ ์ คร ู 117301 ชำนาญการ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
27. น.ส.เสาวลักษณ ์ โยธารักษ ์ คร ู 114809 - ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
28. น.ส.ภัทราวด ี แซ่ตัน ครูผู้ช่วย 105500 - กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
29. น.ส.จันทิมา ชูประสิทธ์ิ คร ู 111841 - กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
30. นางกรีลาวรรณ เบญจกลุ คร ู 127220 ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

31. น.ส.ชุติมา ขวัญนิมิตร คร ู 120262 ชำนาญการ กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

32. น.ส.ทิพย์รว ี ยอดเดชา คร ู 127218 ชำนาญการ ศษ.บ.(สังคมศึกษา) 
กศ.ม.(การมัธยมศึกษา  
การสอนสังคมศึกษา) 

33. นางพิทยาพร ราชเดิม คร ู 68190 ชำนาญการ กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

34. น.ส.สายฝน ผดาวลัย ์ คร ู 79788 - ศษ.บ.(สังคมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

35. นายธวัช อักษรไทย คร ู 1856 - ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
36. นายณัฐพงศ ์ ผ่องแผ้ว คร ู 110468 ชำนาญการ กศ.บ.(พลศึกษา) 
37. นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง คร ู 30637 ชำนาญการ วท.บ.(การฝึกและการจดัการ

กีฬา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

38. นายศิรสิทธ์ิ เพชรฤทธ์ิ คร ู 25266 ชำนาญการ ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) 
39. นายอุดม นุ่นประดิษฐ ์ คร ู 19476 ชำนาญการ ค.บ.(ดนตรศีึกษา) 
40. นายสุรยิะ แก้วพิทักษ์ คร ู 1229 - ค.บ.(ดนตรศีึกษา) 
41. นางนิตยา ทองบริบูรณ ์ คร ู 110466 ชำนาญการ ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล

การจัดการศึกษา) 
42. นายทรรศน์วิทย ์ วิ้นฉ้วน คร ู 117067 - ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 
43. นางจุฑารัตน ์ ใจบุญ คร ู 475 ชำนาญการ

พิเศษ 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

44. น.ส.อลสิา หลวงคลัง คร ู 30882 ชำนาญการ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

45. นางสุดารตัน ์ ทวีตา คร ู 1206 - วท.บ.(พืชศาสตร์ ไม้ผล) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เลขที่
ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

46. นางอัมไพ รอดรัตน ์ คร ู 24522 - ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์) 
47. นางทิพวรรณ อังสกุล คร ู 30391 - ศษ.บ.(การแนะแนว) 
48. นางสาวอัจฉรา วิไลรักษ ์ พนักงาน

ราชการ 
- - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

49. นายกฤษฎ ี มณีโชต ิ พนักงาน
ราชการ 

- - ค.บ.(วิทยาศาสตร์) 

50. น.ส.มาริษา              อินทร์ฤทธิ ์ ครูอัตราจ้าง - - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
51. น.ส.นิตยา เพ็ชรขาว ครูอัตราจ้าง - - กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
52. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภา

ภรณ์ 
เหมือนเนียม ครูอัตราจ้าง - - ศษ.บ.(นาฎศิลปไ์ทย) 

53. น.ส.วรรณทิพย ์ ทองคลอด ครูอัตราจ้าง - - ศศ.บ.(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร) 
54. น.ส.นวรัตน ์ ทองประดับ ครูอัตราจ้าง - - ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
55. นายขจรศักดิ ์ ดำเกาะ ครูอัตราจ้าง - - ศษ.บ.(พลศึกษา) 
56. Mr.JOSEPH B. BONGHANO

Y JR. 
ครูต่างชาต ิ - - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

อาชญาวิทยา 
Bachelor of science in 
criminology 

57. น.ส.ปริยาภา เจ้ยทองศร ี เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

- - บธ.บ.(การบัญชี) 

58. น.ส.อรอุมา สุขเสน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

- - ม.6 

59. นายจรลั มัธยม ลูกจ้างประจำ 10708 - มศ.5 
60. นายภบพิรณุ นุ่นชูผล ลูกจ้างประจำ 10709 - ม.6 
61. นายศรศร ี ดีชูศร ลูกจ้างประจำ 10707 - ม.6 
62. นางสมศร ี สาธุภาค แม่บ้าน - - ม.3 
63. นางวรรณ ี โอทอง แม่บ้าน - - ม.3 
64. นายสินชัย คงรักที ่ ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
- - ปวส.(อิเล็กทรอนิกส์) 

65 นายธนพนธ ์ นกศรีแก้ว ยาม - - ม.3 
66. น.ส.สุชาดา โพธิ์บำเพ็ญ ลูกจ้างรายวัน - - ป.6 
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ตารางท่ี 3  ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานปุระดิษฐ์อนุสรณ์ 
               ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผู้อำนวยการ 1 2 - - 2 1 
ครูประจำการ 13 31 - 31 13 - 
พนักงานราชการ 1 1 - 2 - - 
ครูอัตราจ้าง 1 5 - 6 - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - - 
ลูกจ้างประจำ 3 - 3 - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 - - - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 - - - 
ครูต่างชาติ 1 - - 1 - - 
ยาม 1 - 1 - - - 
แม่บ้าน - 2 2 - - - 
ลูกจ้างรายวัน - 1 1 - - - 

รวม 22 44 9 41 15 1 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 66.67 13.64 62.12 22.73 1.52 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปี

การศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 66 คน เพศชาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เพศหญิง 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.67 มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 
ระดับปริญญาตรี  จำนวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.12 และระดับปริญญาโท จำนวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.73 และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.52 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงค่าร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรใน 
      โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  จำแนกตามวุฒิการศึกษา   
      ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.8.1 นายประดิษฐ์   สุขเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2.8.2 นายสมศักดิ์  มากนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.8.3 ร้อยตำรวจโทเพชร  มีพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.8.4 นายอำนาจ  บุญทรงธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.8.5 นายธนง   จันแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.8.6 นายบุญรอด  บุญช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.8.7 นายวิรัช  โพชสาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.8.8 นายสมคิด  ช่วยทอง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
2.8.9 นายมงคล  หนูประสิทธิ์ ผู้แทนองค์กรปกครอง 
2.8.10 นายศิลป์ชัย  ทองประดับ ผู้แทนศิษย์เก่า 
2.8.11 นางสาวจุไรรัตน์  เพ่งพิศ ผู้แทนผู้ปกครอง 
2.8.12 พระมหานพรัตน์  ปริชาโน ผู้นำศาสนา  
2.8.13 พระอธิการเสฎฐวุฒิ พุทฺธสโร ผู้นำศาสนา  
2.8.14 นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง ผู้แทนครู 
2.8.15 นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 
 
 

ต่่ากว่า ป.ตรี, 
9, 14%

ป.ตรี, 41, 62%

ป.โท, 15, 23%

ป.เอก, 1, 1%

ต่่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
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2.9 ครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 
 2.9.1 ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
 

 ตารางท่ี 4  ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
 

ที ่ ประเภท รายการ 
จำนวน
ที่ใช้ได้ 

จำนวน
รอซ่อม 

จำนวน
รอ

จำหน่าย 
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องถ่ายเอกสาร  2 0 0 

2 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องอัดสำเนา  2 0 0 
3 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องโทรสาร  1 0 0 

4 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องพิมพ์ดีด  1 0 0 
5 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
ตู้นิรภัย  2 0 0 

6 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  10 0 0 
7 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 0 0 0 

8 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องพิมพ์ (Printer)  10 3 2 
9 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 0 0 

10 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 0 0 
11 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน มัธยมศึกษา  900 0 0 
12 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายใน

มนุษย์  
1 0 0 

13 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน  1 0 0 
14 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม  1 0 0 
15 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ 

มัธยมศึกษา  
21 0 0 

16 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีสากล 6 0 0 
17 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ 3 0 0 
18 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส  1 0 0  
19 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง 6 0 0 
20 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี  2 0 2 
21 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น ดีวีดี  2 0 2 
22 ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม  1 0 0 
23 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ 

มัธยมศึกษา  
1 0 0 

24 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD
ศฉฏLCD  

3 0 0 
25 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  33 20 20 
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ที ่ ประเภท รายการ 
จำนวน
ที่ใช้ได้ 

จำนวน
รอซ่อม 

จำนวน
รอ

จำหน่าย 
26 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ใช้ในการ

เรียนการสอน 
9 5 0 

27 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer)  12 0 3 
28 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิดจอแบน 42 0 0 
29 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 

(มัธยมศึกษา) 
1 0 0 

30 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง  2 0 0 
31 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ 43 0 0 
32 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน

ครัว 
เครื่องกรองน้ำ  4 0 0 

33 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน เครื่องทำน้ำเย็น 4 0 0 
34 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน

ครัว 
เครื่องตัดหญ้า  3 0 0 

35 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาน
ครัว 

ตู้เย็น  4 0 0 
36 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง  1 0 0 
37 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ  2 0 0 
38 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ชุดเล็ก 20 0 0 
39 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีวงโฟล์คซอง 1 0 0 
40 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีวงสตริง 1 0 0 
 
 2.9.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

 
 ตารางท่ี 5  สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 
สภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ชำรุด 
1  ระบบสื่อสารเครือข่าย 

1.1 Leased Line 
1.2 ADSL 

 
1 จุด 
5 จุด 

 
 

 
/ 
/ 

 

2  ระบบสาธารณูปโภค 
       2.1 ประปา / แหล่งน้ำกิน – ใช้ 
       2.2 ไฟฟ้า 

 
มี 
มี 

 
/ 
/ 
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2.10 จำนวนคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจำแนกตามการใช้งาน 
 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้  และการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย  ดังนี้ 
 

2.10.1 จำนวนคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
 
 ตารางท่ี 6  จำนวนคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
        จำแนกตามการใช้งาน 
 

การใช้งาน 
จำนวน

คอมพิวเตอร์ 

จำนวนเครื่อง
ที่ต่อระบบ
เครือข่าย 

 
เครื่องพริ้นเตอร์ 

  
Laser Inkjet DotMatrix 

เพ่ือการบริหารจัดการ 10 10 3 4 - 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 33 33 - 2 - 

รวม 43 43 3 6 - 
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บทที่ 3 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับนกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา มีนักเรียน
ทั้งหมด 921 คน  ซึ่งมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียด
เกี่ยวกับนักเรียน  ดังนี้ (ข้อมูล  ณ  วันที่ 25 มิถุนายน  2564) 
 
3.1  นักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

 
 ตารางท่ี 7  จำนวนนักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
        ปีการศึกษา 2564 

 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 101 96 197 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 84 95 179 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 82 82 164 

รวมระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น 15 267 273 540 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 63 99 162 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 56 70 126 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 60 93 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 152 229 381 
รวมทั้งสิ้น 27 419 502 921 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563  
รวมทั้งสิ้นจำนวน 921 คน เป็นเพศชาย  จำนวน 419 คน  เพศหญิง  จำนวน 502 คน จำนวนห้องเรียน  
27  ห้อง   
 
 เมื่อจำแนกนักเรียนตามชั้นเรียน พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนทั้งหมด 540 คน  
เป็นเพศชาย  จำนวน 267 คน  เพศหญิง  จำนวน 273 คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน
ทั้งหมด 381  คน  เป็นเพศชาย  จำนวน 152  คน  และเพศหญิง 229  คน 
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3.2  นักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามประเภทในโรงเรยีนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์     
 
 ตารางท่ี 8  ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามประเภทใน 
        โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 

 

ชั้น 

ประเภทความพิการ 
รวม

ทั้งสิ้น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เห
็น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

ได
ย้ิน

 

บก
พร

่อง
ทา

ง
สต

ิปญั
ญ

า 

บก
พร

่อง
ทา

ง
ร่า

งก
าย

 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เรีย
นร

ู้ 
บก

พร
่อง

ทา
งก

าร
พูด

/
ภา

ษา
 

ออ
ทิส

ติก
 

ปัญ
หา

ทา
ง

พฤ
ติก

รร
ม/

อา
รม

ณ
 ์

พิก
าร

ซ้อ
น 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6 
6 
8 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6 
7 
8 
- 
- 
1 

รวม
ทั้งสิ้น 

- - 1 - 21 - - - - 22 

คิดเป็น
ร้อยละ 

- - 0.11 - 2.28 - - - - 2.39 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์             
ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 2.39  เมื่อจำแนกตามประเภทความ
พิการ  พบว่า  มีความพิการประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.28  
และบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11  
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3.3  น้ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์       
 
 ตารางท่ี 9  น้ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปี
การศึกษา 2564 
 

น้ำหนักเทียบกับ
ส่วนสูงตาม
มาตรฐาน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม

ท้ังหมด ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ผอม 5 2 8 4 2 2 1 1 3 0 0 0 19 9 28 
ค่อนข้างผอม 7 7 10 5 6 4 7 4 0 3 0 1 30 24 54 

สมส่วน 61 71 59 78 61 62 42 77 41 56 28 51 292 395 687 
ท้วม 9 5 2 2 6 4 5 6 1 3 0 3 23 23 46 

เริ่มอ้วน 12 9 4 5 5 7 7 8 8 5 3 5 39 39 78 
อ้วน 7 2 1 1 2 3 1 4 3 3 1 0 15 13 28 
รวม 101 96 84 95 82 82 63 100 56 70 32 60 418 503 921 

 
 จากตารางที่ 9  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทั้งหมด 
687 คน แยกเป็นผู้ชาย 292 คน และผู้หญิง 395 คน  
 
3.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 
 ตารางท่ี 10 ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และช้ันเรียน  ปีการศึกษา 2563 
 

รวม 
จำนวนนักเรียน (คน) ผลการ

เรียนเฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ภาษาไทย 339 298 442 379 372 238 120 49 2.63 
คณิตศาสตร์ 444 298 424 472 473 262 198 79 2.57 
วิทยาศาสตร์ 841 645 785 719 576 338 107 39 2.85 
สังคมศึกษา ฯ 1595 700 779 723 614 324 148 22 3.02 
สุขศึกษา ฯ 1180 409 313 161 115 62 20 26 3.43 
ศิลปะ 775 471 515 209 79 28 16 26 3.32 
การงานอาชีพ ฯ 620 495 442 291 155 74 66 18 3.12 
ภาษาต่างประเทศ 677 360 585 606 721 514 399 144 2.46 

รวม 14432 9579 403 
2.89 

ร้อยละ 59.11 39.24 1.65 
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จากตารางที่ 10 พบว่า  ผลการเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2563  โดยรวมเท่ากับ 2.89 เมื่อ
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  ผลการเรียนที่สูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา  เท่ากับ 3.43 รองลงมาได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เท่ากับ 3.32 และผลการเรียนที่
น้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 2.46 

 
 แผนภูมิที่ 2  แสดงคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และช้ันเรียน  ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

3.5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์    
       ปีการศึกษา 2563 
   
 ตารางท่ี 11  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
         ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภาษาไทย 53.59 57.38 55.18 54.29 
ภาษาอังกฤษ 28.72 34.56 34.14 34.38 
คณิตศาสตร์ 22.86 27.00 25.82 25.46 
วิทยาศาสตร์ 28.95 30.48 30.17 29.89 

ค่าเฉลี่ย 33.53 37.36 36.33 36.01 
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 จากตารางที่ 11 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2563  ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 53.59  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
28.95 และต่ำสุด คือ คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22.86 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าทุกระดับ  
 
  แผนภูมิที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
         ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

 ตารางท่ี 12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
         ปีการศึกษา 2563 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภาษาไทย 40.56 44.83 43.02 42.21 
สังคมศึกษา ฯ 33.54 37.26 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 22.99 28.22 28.97 29.20 
คณิตศาสตร์ 19.33 27.81 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 25.93 30.54 29.40 29.20 

ค่าเฉลี่ย 28.47 33.73 32.62 32.34 
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 จากตารางที่ 12 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2563 ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 40.56  รองลงมา คือ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 33.54 และต่ำสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
19.33 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ค่าเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าทุกระดับ   
 
 แผนภูมิที ่4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
         ปีการศึกษา 2563 
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บทที่ 4 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  เป็นจำนวนเงิน 5,369,950 บาท 
(ห้าล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็นโครงการตามฝ่ายบริหารวิชาการ 
เป็นจำนวนเงิน 1,165,668 บาท  ฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นจำนวนเงิน 542,123 บาท  ฝ่ายบริหารบุคคล  
เป็นจำนวนเงิน 1,864,539 บาท และฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 1,670,200 บาท สำรอง
จ่าย 127,420 บาท  ตามแผนงาน / โครงการ  ดังนี้ 
 
 ตารางท่ี  13  สรุปแผนการบริหารงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
 

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงินเหลือจ่าย 

1. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

139,738 - 139,738 - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

365,290 133,000 172,290 60,000 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ 333,860 57,000 212,000 64,860 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4. โครงงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

8,000 8,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

5. ปฐมนิเทศและ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 

30,000 - 30,000 - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

6. พัฒนาทักษะ 
Coding 

54,800 - 54,800 - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

7. พัฒนาการใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 

40,000 40,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
 

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงินเหลือจ่าย 

8. ห้องสมุดมีชีวิต 38,000 38,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

9. English and 
Chinese Camp 

15,000 - 15,000 - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

10. หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
อาชีพ 

3,500 - - 3,500 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

11. วิชาการสู่ชุมชน 4,000 4,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

12. พัฒนาคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ 

57,580 57,580 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

13. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

15,000 15,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

14. หนึ่งโรงเรียน  
หนึ่งโครงงาน
คุณธรรมตาม
นโยบายโรงเรียน
คุณธรรม 

33,500 3,500 - 30,000 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

15. โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

13,000 13,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

16. โรงเรียนวิถีพุทธ 11,400 11,400 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

17. สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(งบแลก
เป้า) 

- - - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

18. แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

3,000 3,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

19. สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- - - - 481,027.20 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

20. พัฒนาทักษะทาง
ดนตรี 

- - - - 133,084.51  
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
 

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงินเหลือจ่าย 

21. พัฒนาระบบกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

14,400 - - 14,400 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

22. ห้องเรียนคุณธรรม 27,000 - - 27,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

23. โรงเรียนปลอดขยะ 17,500 - - 17,500 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

24. จิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

10,000 - - 10,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

25. พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ 

53,000 40,000 - 13,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

26. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

12,000 - - 12,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

27. ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

20,000 - - 20,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

28. ปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

30,000 - - 30,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

29. พัฒนาอาคาร
สถานทีแ่ละระบบ
สาธารณูปโภค 

308,223 - - 308,223 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

30. ส่งเสริมการเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญ 

35,000 - - 35,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

31. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 
(สัมพันธ์ชุมชน) 

5,000 - - 5,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

32. ปรับปรุงและ
พัฒนาอาคาร
สถานที่ 

- - - - 498,226.12 กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
 

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงินเหลือจ่าย 

33. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ของ
นักเรียน (ระบบ
กิจกรรมนักเรียน) 

2,000 - 2,000 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

34. สถานศึกษาสีขาว 60,422 - 60,422 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
35. พัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน
(ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

82,000 - 82,000 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

36. โรงเรียน
ประชาธิปไตย 

7,000 - 7,000 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
37. พัฒนาบุคลากร 100,000 50,000 - 50,000 - กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

38. สนับสนุนบุคลากร
เพ่ือจัดการศึกษา 

1,613,117 947,100 - 666,017 - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
39. พัฒนาระบบกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
- - - - - กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

40. สนับสนุนระบบ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

1,529,200 1,529,200 - - - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

41. โรงเรียนธนาคาร 10,000 - - 10,000 - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
 

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงินเหลือจ่าย 

42. พัฒนาระบบ
บริหาร
งบประมาณ 

125,300 - - 125,300 - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

43. โรงเรียนสุจริต 5,700 - - 5,700 - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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บทที่ 5 
 

ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ปีการศึกษาทีผ่่านมา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ และ
โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้บุคลากร ครูและนักเรียน ได้พัฒนาตนเองและเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะ
ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ได้รับรางวัลดังนี้ 
 
5.1 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย สพฐ. / หน่วยงานอ่ืน ๆ 

5.1.1 โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  ปีการศึกษา 2550 
5.1.2 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2555 
5.1.3 สถานศึกษาสีขาว  ปีการศึกษา 2557 
5.1.4 โรงเรียนวิถีพุทธ  ปีการศึกษา 2558 
5.1.5 โรงเรียนนำร่องโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 
5.1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 34 จังหวัด ปี

การศึกษา 2558 
5.1.7 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดตรัง  สถานศึกษานำร่องการพัฒนาด้านคุณธรรม      ปี

การศึกษา 2559 
5.1.8 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
5.1.9 เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5.1.10 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา             
ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

5.1.11 เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน
ระดับภาคใต้ ปี 2561 จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

5.2 ผลงานโรงเรียน 
5.2.1 รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง    

ปีการศึกษา 2554  ได้แก่ ด.ญ.สุพรรณิการ ์ นพรัตน์ 
5.2.2 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” (รอบ 2) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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5.2.3 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 
2555  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 

5.2.4 รางวัล 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ  โครงการ My Little Farm 
ปี 4 “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ตามโครงการของมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระ
บรมราชูปถัมป์ 

5.2.5 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาพัฒนาสุขาคลองชี (Toilet for you) ปี
การศึกษา 2556 เป็นตัวแทนของจังหวัดตรังเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ 
เมืองทองธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

5.2.6 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชนะเลิศ ระดบัจังหวัด   
โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2555  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.7 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภททอร์คโชว์ รางวัลชนะเลิศ ระดบัจังหวัด   
โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2555  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันโต้วาทีมัธยมศึกษา ระดับภาคใต้  ปีการศึกษา 
2555 “สิทธิมนุษยชน กับ 80 ปีประชาธิปไตยไทย” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

5.2.9 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชมเชยระดับประเทศ  
โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2556  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.10 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภททอร์คโชว์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ระดับ
จงัหวัด   โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2556  สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.11 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม ระดับ
มัธยมศึกษา โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก  ระดับภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปี 2556 

5.2.12 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชมเชยระดับภาค   
โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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5.2.13 รางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนามลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่ระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา (ลูกเสือกองเกียรติยศ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 

5.2.14 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดโรงเรียนธนาคาร ระดับจังหวัด ประจำปี 
2558 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร 

5.2.15 รางวัลระดับดีเยี่ยม การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับดีเยี่ยม จาก สำนักงานเขต
พ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปี 2559 

5.2.16 ผ่านการคัดเลือก การประกวดผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะดีเด่นและ
เป็นแบบอย่างที ่ด ี (Best Practice) โครงการโรงเร ียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ประจำปี 2559 จาก สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

5.2.17 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One 
School One Innovation : OSOI)” ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 

5.2.18 ผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับภาคใต้ ปี 2561 เนื่อง
ในโอกาสประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 
จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน 

5.2.19 รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตนกรรม (One 
School One Innovation : OSOI)” ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 

5.2.20 รางวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 จาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

5.2.21 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทเพลง (โครงการ
ยุวชนประกันภัย) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.22 รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทละครสั ้น/หนังสั้น 
(โครงการยุวชนประกันภัย) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

5.2.23 โล่รางวัล ดีเด่น อันดับ 1  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจำปี 2562  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  

5.2.24 เกียรติบัตรระดับทอง  ระดับเขตตรวจราชการ  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจำปี 2562  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  

5.2.25 รางวัลระดับทอง  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี 2562  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง   

5.2.26 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการเรียนการสอน 
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือ
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รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับภาคใต้ 

5.2.27 รางวัลโรงเรียนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

5.2.28 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับประเทศ ประเภท
ผลงานดีเด่น       ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

5.2.29 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard School)  ตามเกณฑ์รางวัล OBECQA ระดับ ScQA ในโครงการยกระดับ
คุณภาพสู ่มาตรฐานสากลที ่ได้ร ับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน (office of the Basic Education Commission Quality 
Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.2.30 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards รางวัล
รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา             ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.2.31 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2563 ปีที่  5 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.2.32 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน เรื่อง การดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ STUDENT Model ในการคัดสรรผลงานหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

5.2.33 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสี่
ระดับดีมาก ประเมินเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 จากสมศ. 

5.2.34 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็น "องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ" ตามโครงการ
ส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

5.2.35 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา เสพติดและ
อบายมุข ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษา ผลงานดีเด่น ระดับ
ทอง จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

5.2.36 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับโล่รางวัลระดับทอง  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5.2.37 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับโล่รางวัล ระดับดีเยี่ยมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) รูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.2.38 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับโล่รางวัล ระดับดีเยี่ยม วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (1 
โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประเภท การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.2.39 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับโล่รางวัล ระดับดีเลิศ วิธีปฏิบัติติที่เป็นเลิศ (1 
โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประเภท การพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

5.2.40 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 26 โรงเรียน ได้ผลคะแนนลำดับที่ 1 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คะแนนรวม 91.01 ระดับ  A  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

   
5.3 ผลงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

5.3.1 รางวัล”นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ประจำปี 
2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

5.3.2 รางวัลผู ้บริหารผู ้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561  ของสมาคมผู ้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  

5.3.3 รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัด
ตรังของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

5.3.4 รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัด
ตรังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

5.3.5 รางวัล”ครูด ีไม่ม ีอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2561 เนื ่องในวันครูแห่งชาติ  
พ ุ ทธศ ั กราช  2562 จากสำน ั กงานคณะกรรมการการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.3.6 รางวัล”ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนื่องใน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 

5.3.7 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ 
ปีการศึกษา 2562 ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน 
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5.3.8 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภท ผู้สนับสนุน จากสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.13 

5.3.9 รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นจังหวัดตรัง ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตรัง 

5.3.10 รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี ่ยม การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านการบริหาร
(ผู้บริหาร) นวัตกรรม "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม" โดยใช้ ALERT Model 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.3.11 รับรางวัลระดับดีเยี ่ยม ผลงาน/นวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสุจริต ประเภท
ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563  การพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริต โดยใช้ ALERT Model   

5.3.12 รับโล่รางวัล ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การประกวดการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านการ
บริหาร ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

5.4 ผลงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

5.4.1 ประธานกรรมการสถานศึกษาได้รับรางวัล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น  
ประจำปี 2562 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  

 
5.5 ผลงานบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

5.5.1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554  จากคุรุสภา 
1. นางนิตยา    ทองดียิ่ง 
2. นางสาวสาวิตรี   ทองจำรัส 
 

5.5.2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555  จากคุรุสภา 
1. นางสาวอังสนา  มากมูล 
2. นางสุภา    ตี้ฮ้อ 
3. นางประยงค์จิตร  รักษศรี 
4. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ 
5. นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ 
6. นางสาวเกษรา  จุ้งลก 
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5.5.3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557  จากคุรุสภา 
1. นายขจรจิตร  ตะหมัง 
2. นางรัตนา  กิ้มจ้อง 
3. นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล 

 
5.5.4 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558  จากคุรุสภา 

1. นางเพ็ญศรี    สังข์สุข 
2. นายกิตตินันท์    ทองเอียดใหญ่ 
3. นางอัมรัตน์    เอียดละออง 
4. นายอุดม    หลำเบ็ลส๊ะ   
5. นางรัตนา    กิ้มจ้อง 
 

5.5.5 รางวัลครูดีเด่น  ประจำปี 2554 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
1. นางเพ็ญศรี  สังข์สุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. นายสมนึก  แก้วจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. นางอัมรัตน์  เอียดละออง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
6. นายวินิต  คงหน่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. นางชฤนาฎ  กายสิทธิ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
8. นายอุดม  นุ่นประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9. นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
10. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
11. นางสาวสุคนธา  เพชรศิริ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภารงานอาชีพฯ 

 
5.5.6 รางวัลครูดีแห่งท้องถิ่นไทย “ยึดหลักคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทร”  ประจำปี 2555 จาก

หนังสือพิมพ์แกนกลาง 
1. นางนิตยา  ทองดียิ่ง  
2. นางสุภา   ตี้ฮ้อ 
3. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ 
4. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส 
5. นางสาวเกษรา  จุ้งลก 
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5.5.7 รางวัลการประกวดกิจกรรมนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21  งานมหกรรมวิชาการ 
“อภิวัฒน์การเรียนรู้  สู่ศตวรรษท่ี 21”  ประจำปี 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 

1. นางจุฑารัตน์     ใจบุญ  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  ครูผู ้สอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4-ม.6 

2. นางสาวสุภานัน  ปริยานุชพรมหมา  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

3. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1  
ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3 

 
5.5.8 รางวัลการประกวดผู้กำกับลูกเสือดีเด่น  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1. นายอุดม    หลำเบ็ลส๊ะ   
 

5.5.9 โล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภทนวัตกรรมสื่อสารสอน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประจำปี 2558 จากสำนักงาน
ศึกษาภาค  10 

1. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง 
 

5.5.10 รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best 
Practices ระดับประเทศ ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
พิการเรียนรวม (มัธยมศึกษา) ประจำปี 2559  จังหวัดขอนแก่น 

1. นางอำพร  จุตติ 
 

5.5.11 รางวัลครูดีเด่น  ประจำปี 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
1. นางอำพร  จุตติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
3. นายอุดม  หลำเบ็ญส๊ะ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

5.5.12 โล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี
พุทธศักราช 2560 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

1. นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์  
อนุสรณ์ 
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5.5.13 รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคุรุสภา สพป.ตรัง  
เขต 2 ประจำปี พ.ศ.2560 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
2. นายวินิต  คงหน่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

5.5.14 รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด จากคุรุสภา จังหวัดตรัง  
ประจำปี พ.ศ.2560 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

 
5.5.15 รางวัลสุดยอดครูดี “โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา”  

ประจำปี พ.ศ.2560 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) 
1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    

 
5.5.16 รางวัล “คุรุสดุดี” ในงานวันครู ประจำปี 2562  จากสำนักงานคุรุสภา 

1. นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 

5.5.17 รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคุรุสภา สพป.ตรัง  
เขต 2  
1. นางอำพร   จุตติ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

5.5.18 รางวัลครูดีเด่น  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดตรัง จากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรังและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

1. นายณัฐพงศ์   ผ่องแผ้ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
2. นายวัชพงศ์   สุขศรีเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
3. นางสาวชุติมา    ขวัญนิมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
4. นางสิริรัตน์   สุขศรีเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. นางสาวทิพย์รวี   ยอดเดชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
6. นายสุริยะ   แก้วพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ 
7. นางทิพวรรณ    อังสกุล  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
5.5.19 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครู ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. นางเกษรา    จุ้งลก  
2. นายวินิต  คงหน่อ 
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5.5.20 รางวัลครูดีเด่น  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 จังหวัดตรัง จากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และอำเภอวังวิเศษ 

1. นายอนันทชัย  ชุมอักษร ครู คศ.2 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” งานวันครูครั้งที่ 64  
ประจำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ สพม.13 

2. นางกรรฐิรัชฎ์ กิ้มจ้อง ครู คศ.3 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในงานวันครู  พ.ศ. 2563 

3. นายศิรสิทธิ์ เพชรฤทธิ์ ครู คศ.2 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในงานวันครู  พ.ศ. 2563 

4. นางสุดารัตน์ ทวีตา ครู คศ.1 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” อำเภอวังวิเศษ จังหวัด
ตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื่องในงานวันครู  พ.ศ. 2563 

5. นางสาวเสาวลักษณ์ โยธารักษ์ ครู คศ.1 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” อำเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในงานวันครู  พ.ศ. 2563 

6. นางสาวอรอุมา  สุขเสน ครู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” 
อำเภอวังวิเศษ    จังหวัดตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื่องในงานวันครู  
พ.ศ. 2563 
 

5.5.21 รางวัลโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับภาคใต้ 
  นางสาวโซเฟีย อีซอ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
 

5.5.22 รางวัลโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับชาติ 

  นางสาวโซเฟีย อีซอ ได้รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 
5.5.23 รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทครูและคณาจารย์  จากสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
นางจุฑารัตน์    ใจบุญ    

 
 5.5.24 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับประเทศ ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวทิพย์รวี    ยอดเดชา  
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5.5.25 โล่รางวัล ระดับดีเยี่ยม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ปีงบประมาณ 
2563 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประเภท การจัดการ
เรียนการสอน  

 นางสาวโซเฟีย   อีซอ 
 
5.5.26 ได้รับคัดเลือกผลงานนวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสุจริต ประเภทครู คุณภาพ

ระดับดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 
  นางสาวโซเฟีย   อีซอ 
 

5.5.27 รางวัลครูดีเด่น  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 จังหวัดตรัง จากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และอำเภอวังวิเศษ 

1. นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูดีเด่น” กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. นายจตุพร  มณีพันธ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. นางสาวสายฝน  ผดาวัลย์ ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. นางสาวนิตยา  เพชรขาว ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูดีเด่น” กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา”  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. นางทิพวรรณ อังสกุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน”  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. นางเพ็ญศรี  สังข์สุข ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับสหวิทยา
เขตวิทยาธรรม 

9. นางกรีลาวรรณ เบญจกุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับสห
วิทยาเขตวิทยาธรรม 

10. นางสาวอลิสา หลวงคลัง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับสห
วิทยาเขตวิทยาธรรม 

11. นางสาวโซเฟีย  อีซอ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับสหวิทยา
เขตวิทยาธรรม 

12. นางสาวอรฉัตร พรมจุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับสห
วิทยาเขตวิทยาธรรม 
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13. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับสห
วิทยาเขตวิทยาธรรม 

14. นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับสห
วิทยาเขตวิทยาธรรม 
            
5.5.28 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครู ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. นายอนันทชัย  ชุมอักษร  
2. นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล   
3. นางชฤนาฎ   กายสิทธิ์  
4. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน  

 
5.6 ผลงานนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 
5.6.1 รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง    

ปีการศึกษา 2554 
1. ด.ญ.สุพรรณิการ ์ นพรัตน์ 

 
 5.6.2   สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 ตารางท่ี  14  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
                           ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายผ่านคิวอาร์โค้ดร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ครั้งที่2 

1 กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมาย 

1. นางสาวณัฐธิดา  ล้วนศร ี  
2. นางสาวเบญจวรรณ  พุดตาน  
3. นางสาวกาญจนาพร  บัวอ่อน  
4. เด็กหญิงพัชรวดี  จินโน   
5. นางสาวจันจิรา  เกตุขาว  
6. นางสาวพรน้ำฟ้า  ปิ่นสีทอง  
7. นางสาวนิจวิภา  สังขรักษ์  
8. นางสาวจิรนันท์  มณีคช  
9. นายอานนท์  เชาวลิต   
10. นายนนธวัช  จันสุข  

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ1 
รองชนะเลิศอันดับ2 

เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายผ่านคิวอาร์โค้ดร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ครั้งที่2 

11. นางสาวสรณ์สิริ  รักษ์ไทย  
12. เด็กหญิงติวากรณ์  สุขเสน  
13. เด็กหญิงธัณญาภรณ์  แสงสุรีรักษ์
14. นางสาวอาพรรัตน์  แซ่ตั๋น  

เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายผ่านคิวอาร์โค้ดร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 
2 กิจกรรมแข่งขันตอบ

ปัญหากฎหมาย 
1. เด็กหญิงพัตรพิมล  สังขรักษ์  
2. เด็กหญิงติวากรณ์  สุขเสน  
3. นางสาวจันจิรา  เกตุขาว  
4. นางสาวจิรนันท์  มณีคช  
5. นายอานนท์  เชาว์ลิต   
6.นางสาวกาญจนา  บัวอ่อน  
7. นางพงศธร  จันทร์เกื้อ   
8. นางสาวอาพรรัตน์  แซ่ตั๋น  
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หนูวงค์  
10. นางสาวนิจวิภา  สังขรักษ์  
11. นางสาวชญานิศ  ไทยกลาง  

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เขา้ร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
เข้าร่วม 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 

 

 
ตารางท่ี  15  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
         พลศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
กีฬาคัดตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ณ จังหวัดตรังตัวแทนเขต 9 รายการ  แข่งขัน ณ สนามมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติวิทยาเขตตรัง ไปทำการแข่งขันตัวแทนเขต 9 ในจังหวัดเชียงใหม่ 

1 เขย่งก้าวกระโดด  1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ เหรียญทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ตรัง 2 กระโดดไกล 1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ เหรียญเงิน 

กีฬากรีฑาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 
1 เขย่งก้าวกระโดด  1.นายทินพันธ์ เต็มสังข์ เข้าร่วมการแข่งขัน สมาคมกรีฑาแห่ง

ประเทศไทย 
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ตารางท่ี  16  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดตรัง 
1 การประกวดระเบียบ

แถวลูกเสือ เนตรนารี 
1. เด็กหญิงวิชญาพร    ล่องตี๋ 
2. เด็กหญิงมุกดา     ทองเอียด        
3. เด็กหญิงประกายดาว ธุระวงศ์  
4. เด็กหญิงเบญญาภา รักราวี 
5. เด็กหญิงศิริรัตน์ กลิ่นจันทร์         
6. เด็กหญิงธันย์ชนก วังเงิน   
7. เด็กหญิงณัฐชยา จีนเมือง   
8. เด็กหญิงอภิญญา   ทองเกลี้ยง          
9. เด็กหญิงวรรณาภรณ์ โพชสาลี  
10. เด็กหญิงปาริชาติ เพ็งพาจร    
11. เด็กหญิงขวัญจิรา  หนูน้อย    
12. เด็กหญิงกัญญรัตน์ สุขจิตร  
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชุ่มชื่น    
14. เด็กหญิงปวิมล เจริญสุข  
15. เด็กหญิงรมิตา รัตนะ  
16. เด็กหญิงปภาวรินท์ หนูวัง    
17. เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญแก้ว   
18. เด็กหญิงณัฐวรา   เครือเตียว 
19. เด็กหญิงเกวลิน บุญแก้ว 
20. เด็กหญิงศศิรัศม์ิ   อุบลจินดา  
21. เด็กหญิงศิรภัสสร แสงสวัสดิ์ 
22. เด็กหญิงปาริชาติ รอดจินดา 
23. เด็กหญิงภรณ์วรินทร์ องอาจ  
24. เด็กหญงิณัฐนรี  ชูชื่นจิตร  
25. เด็กหญิงณัฐศิมาภรณ์  สงแก้ว  
26. เด็กหญิงชฎารัตน์ ทองรอด  
27. เด็กหญิงชนัญญา  ศรีปล้อง  
28. เด็กหญิงศรภัสวรรณ์ ปลอดกำ 
29. เด็กหญิงโศภิตา เย็นใส  
30. เด็กหญิงธัณญาภรณ์ แสงสุรีรักษ์ 

ชนะเลิศ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 

46 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
31. เด็กหญิงชนาภา จันทร์ทอง
32. เด็กหญิงธัญจิรา    ทองอ่อน    
33. เด็กหญิงปิยากร  อ่อนชื่นจิตร์  
34. เด็กหญิงเกสรา  แสงทอง     

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดตรัง 
2 การประกวดระเบียบ

แถวลูกเสือ เนตรนารี 
ประจำป ี2563 
ระดับประเทศ 

1. เด็กหญิงวิชญาพร    ล่องตี๋ 
2. เด็กหญิงมุกดา      ทองเอียด       
3. เด็กหญิงประกายดาว ธุระวงศ์  
4. เด็กหญิงเบญญาภา รักราวี 
5. เด็กหญิงศิริรัตน์ กลิ่นจันทร์         
6. เด็กหญิงธันย์ชนก วังเงิน   
7. เด็กหญิงณัฐชยา จีนเมือง   
8. เด็กหญิงอภิญญา   ทองเกลี้ยง          
9. เด็กหญิงวรรณาภรณ์ โพชสาลี  
10. เด็กหญิงปาริชาติ เพ็งพาจร    
11. เด็กหญิงขวัญจิรา  หนูน้อย    
12. เด็กหญิงกัญญรัตน์ สุขจิตร   
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชุ่มชื่น    
14. เด็กหญิงปวิมล เจริญสุข  
15. เด็กหญิงรมิตา รัตนะ  
16. เด็กหญิงปภาวรินท์ หนูวัง    
17. เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญแก้ว   
18. เด็กหญิงณัฐวรา   เครือเตียว 
19. เด็กหญิงเกวลิน บุญแก้ว 
20. เด็กหญิงศศิรัศม์ิ   อุบลจินดา  
21. เด็กหญิงศิรภัสสร แสงสวัสดิ์ 
22. เด็กหญิงปาริชาติ รอดจินดา 
23. เด็กหญิงภรณ์วรินทร์ องอาจ  
24. เด็กหญงิณัฐนรี  ชูชื่นจิตร 
25. เด็กหญิงณัฐศิมาภรณ์  สงแก้ว  
26. เด็กหญิงชฎารัตน์ ทองรอด  
27. เด็กหญิงชนัญญา  ศรีปล้อง  
28. เด็กหญิงศรภัสวรรณ์ ปลอดกำ 
29. เด็กหญิงโศภิตา เย็นใส     
30. เด็กหญิงธัณญาภรณ์ แสงสุรีรักษ์  

รางวัลชมเชย สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดตรัง 
31. เด็กหญิงชนาภา จันทร์ทอง
32. เด็กหญิงธัญจิรา    ทองอ่อน    
33. เด็กหญิงปิยากร  อ่อนชื่นจิตร์  
34. เด็กหญิงเกสรา  แสงทอง   

 
ตารางท่ี  17  สรุปผลการประกวดยุวชนงานประกันภัย 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
การประกวดยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง ระดับจังหวัด 

1 การประกวดยุวชน
ประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง  

1. นายอานนท์ อ่อนรู้ที่ 
2. นายเจตรินทร์ บัวอ่อน 
3. นางสาวพรทิพย์  ดีสวน 
4. นายภูธเนตร บริสุทธิ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับจังหวัด 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) โครงการยุวชน
ประกันภัย ประจำปี 
2563 จากนายกรัฐมนตรี 

 
 
5.7 การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 
  ตารางท่ี  18  สรุปผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         
                           ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คณะ/สาขา สถาบันการศึกษา 
1 นาย ทรัพย์ทวี อ่อนช่ืนจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
       สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
2 นาย ภูธเนตร บริสุทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา        

3 นาย ธนภัทร ์ ศรีเมฆ คณะนติิศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
4 นาย ณพงศ์ จิตแป้น คณะสังคมศาสตร์ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

5 นาย กษิดิศ สนธิวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
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ที ่ ชื่อ-สกลุ คณะ/สาขา สถาบันการศึกษา 
6 นาย ทินพันธุ์ เต็มสังข ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลยัการกีฬาเเห่งประเทศ

ไทย วิทยาเขตตรัง 
7 นาย กษิดิ์เดช สมใจหมาย คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสตัว

ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

8 นาย ชานนท์ ทองใบ วิทยาลัยนานาชาตดิษิยะศริน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

9 นาย ธีรพล เพ็งพาจร คณะสังคมศาสตร์ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

10 นาย ปิยนันท์ คงอินทร์ คณะสังคมศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

11 น.ส. ภัสราภรณ ์ ชูเกลี้ยง คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่า
ไม ้

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 

12 น.ส. ศิโรรตัน ์ คีรีรักษ์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
บริหารงานตำรวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา 

13 น.ส. เบญจรตัน ์ ชุมพล คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

14 น.ส. วิภาวณ ี รัตนพงศ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

15 น.ส. ขนิษฐา แซ่อุ้ย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

16 น.ส. จิดาภา สว่างรัตน ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

17 น.ส. จรรธิพัชร จันทนา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
การตลาด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

18 น.ส. พัชรพร เพชรทอง คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและ
ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยี
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร 

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

19 น.ส. ศิรดา บัวแก้ว คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
การตลาด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

20 น.ส. ทิพวรรณ ชูเกลี้ยง คณะเทคโนโลยีเเละการพัฒนาชุมชน 
สาขาสตัวศาสตร ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

21 น.ส. สุภาวด ี มณีมยั คณะมนุษย์ศาสตรเ์เละสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
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22 น.ส. เกษวิภักดิ ์ บรรติศักดิ ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเเละชีวภาพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
อาหาร 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  วิทยาเขต
พัทลุง 

23 น.ส. ชมพูนุช ทองแก้ว คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

24 น.ส. ศรีสมร ใจใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

25 นาย ภานุพงษ์ ชูเกลี้ยง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตตรัง 

26 นาย จิรเมธ จันทร์ประกอบ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตตรัง 

27 นาย ยศกร เกิดไก่แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ยางและพอลเิมอร ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

28 นาย กษิดิ์เดช ฮึ้งฮก คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

29 นาย จิรวัฒน์ สงศรีจันทร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสรุาษฏร์ธาน ี

30 นาย สาริน อินทโร คณะศลิปศาสตร์ สาขาการบริหาร
จัดการกีฬา 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตตรัง 

31 นาย พีรพัฒน์ วรรณวงค ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

32 น.ส. รัชรพร สุสิคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

33 น.ส. อมลวรรณ คงชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

34 น.ส. วาริสา รักพวก วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาการ
บริหารงานตำรวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา 

35 น.ส. ธัญลักษณ ์ ทองชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

36 น.ส. ปัทมเกสร ์ ย่องเส้ง คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

37 น.ส. เฉลิมขวัญ ราชเมืองฝาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

38 น.ส. กัญญาภัทร สุขศรีเพ็ง คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐวสิาหกิจการ
ปกครอง 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
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39 น.ส. กานต์ธิดา บุญเกื้อ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

40 น.ส. บุษรา เพ็ชรเอียด วิทยาลัยการโรงเเรมเเละการท่องเที่ยว 
สาขาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

41 น.ส. พิมพ์นารา เหมงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

42 น.ส. กุลิสรา เครือเตยีว คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

43 น.ส. บุณยนุช นวลปาน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

44 น.ส. จิราพัชร ทองโอ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

45 น.ส. ธันยพร สิทธิฤกษ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

46 น.ส. นวนิตย ์ รันดาเว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

47 น.ส. ธนารีย ์ สุขศรีเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขา
สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

48 น.ส. นงนภัส มั่นคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

49 น.ส. ชัญญา คงสิน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

50 น.ส. นภาพรรณ แก้วมณ ี คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

51 น.ส. เกสรา ไชยยอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
คณิตศาสตร์-สถิต ิ

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

52 น.ส. อลิวรรณ เล่าเกีย้ง คณะบริหารธรุกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
53 นาย พฤตินันท ์ ชูศรี คณะศลิปศาสตร์ สาขาการบริหาร

จัดการกีฬา 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตตรัง 

54 นาย กฤษณพงศ์ บุญทองขาว แผนกวิชาพาณิชย์นาวี สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเรือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม การต่อเรือ
นครศรีธรรมราช 

55 นาย วรพจน ์ เหมาะมั่น แผนกวิชาพาณิชย์นาวี สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเรือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม การต่อเรือ
นครศรีธรรมราช 

56 นาย วรานนท์ ศรีจะทิ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

      



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 

51 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คณะ/สาขา สถาบันการศึกษา 
57 นาย อมรเทพ เพชรสุก แผนกวิชาพาณิชย์นาวี สาขางานเทคนิค

เครื่องกลเรือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม การต่อเรือ
นครศรีธรรมราช 

58 นาย วรพงศ์ แสนสุข คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

59 นาย จักรภพ เจือกโว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

60 นาย วีระชัย เกิดสุวรรณ แผนกวิชาพาณิชย์นาวี สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเรือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม การต่อเรือ
นครศรีธรรมราช 

61 นาย กรรชวิทย์ อ่อนรู้ที ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

62 นาย วรชาต ิ โตสุจริตธรรม แผนกวิชาพาณิชย์นาวี สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเรือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม การต่อเรือ
นครศรีธรรมราช 

63 นาย ไตรภพ ดีเบา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้า
กำลัง 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

64 น.ส. สิริภัทร แสงหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

65 น.ส. พรศิร ิ คงบัว วิทยาลัยการโรงเเรมเเละการท่องเที่ยว 
สาขาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

66 น.ส. จารุวรรณ พูดเพราะ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจดัการ
นวัตกรรมการบริการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

67 น.ส. ศตนันทน์ คีรินทร ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจดัการ
นวัตกรรมการบริการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

68 น.ส. ภัทรประภา ไหมช ู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

69 น.ส. ซันมา ทิ้งนุ้ย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน สาขางานการจัดการโลจิ
สติกส ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกร
รม การต่อเรือนครศรีธรรมราช 

70 น.ส. อัจจิมา จันศรีแก้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
สาขาวิชาการจดัการรัฐกจิ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

71 น.ส. วิลาวัณย ์ ศรีเกื้อ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขาวิชาการจดัการรัฐกจิ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 
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72 น.ส. ธัญญา

รัตน ์
ดำเกาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

ประมง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

73 น.ส. น้องนุช สมประสงค ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ สาขา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล 

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

74 น.ส. ศุภาพิชญ ์ ตั้งคำ วิทยาลัยการโรงเเรมเเละการท่องเที่ยว 
สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

75 น.ส. สุพัตรา ช่วยจันทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

76 น.ส. ชลิตา จินดาวงค ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ สาขา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล 

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

77 นาย ธีรภัทร เดชคงแก้ว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

78 นาย พงศกร รงค์จันทร ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

79 นาย ชัชวาล คีรีรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

80 นาย สิทธิศักดิ ์ ศรีสวสัดิ ์ คณะบริหารธรุกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่   

สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์

81 นาย ภูวดล ล่องฉ้วน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

82 นาย ชนมภูม ิ โจทย์หอม คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐวสิาหกิจการ
ปกครอง 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

83 น.ส. โยธกา เต็มชัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

84 น.ส. ผกามาศ หนูประสิทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

85 น.ส. อติกานต ์ บุญช่วย คณะบริหารธรุกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่   

สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์

86 น.ส. ชลิตา ชัยภักด ี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
บริหารงานตำรวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา 

87 น.ส. สุธาทิพย ์ สาระกลู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ คณะ/สาขา สถาบันการศึกษา 
88 น.ส. ศิริขวัญ ชูจิตรช่ืน หลักสตูรผู้ช่วยพยาบาล   โรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล  

จังหวัดสงขลา 
 
จากตารางที่ 18  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาทั้งหมด 107 คน นักเรียนที่
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 88  คน คิดเป็นร้อยละ 82.24 ประกอบอาชีพ จำนวน 19 คน   
คิดเป็นร้อยละ 17.76 

สรุปได้ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.95 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.41 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.23 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 
มหาวิทยาลัยเอกชน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.41 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 
สถาบันอาชีวศึกษา 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 
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เอกสารอ้างอิง 
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา พ.ศ.2564. 
__________.รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา พ.ศ.2563. 
__________.รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2563. 
__________.แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564. 
__________.รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563. 
__________.สารสนเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563. 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  อ้างอิงจาก 

https://portal.bopp-obec.info/obec64/  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : 

EMIS) อ้างอิงจาก http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php 
http://www.trang.go.th 
http://www.trangzone.com 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 นายอนันทชัย ชุมอักษร รองผู้อำนวยการ 
 นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ รองผู้อำนวยการ 
 นางอัมรัตน์ เอียดละออง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
 นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 นางสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 นางกรีลาวรรณ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
 นางสาวทิพยรวี ยอดเดชา หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 นางสุดารัตน์ ทวีตา หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 นายจตุพร มณีพันธ์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 
รวบรวม  ประมวลผล  วิเคราะห์และจัดพิมพ์ 
 นางจุฑารัตน์ ใจบุญ ครูชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวสุพรทิพย์ ศรีด ี

 
คร ู

ออกแบบปก 
 นางจุฑารัตน์ ใจบุญ ครูชำนาญการพิเศษ 
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