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ก 

คำนำ 
 
 การกำหนดนโยบายการศึกษา  การวางแผนการศึกษาและการดำเนินงานติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง  
เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 ในการนี้  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  โดยงานบริหารทั่วไป (ข้อมูลสารสนเทศ)  ได้ทำ
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำเป็นเอกสารข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ปีการศึกษา 2565 ขึ ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การติดตาม 
ประเมินผลของสถานศึกษา 
 
 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  
 
บทที่ 1  สภาพทั่วไปของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

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 
2.4 แผนผังบริเวณโรงเรียน 
2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
2.6 ผู้บริหารโรงเรียน 
2.7 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.9 ครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
2.10 จำนวนคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจำแนกตาม

การใช้งาน 
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ค 

สารบัญ (ต่อ) 
 
เร่ือง  หน้า 
   
 บทที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

3.1 นักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
3.2 นักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามประเภท 
3.3 น้ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พ.ศ.2551 
3.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา 2564 
3.6 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน ปี

การศึกษา 2564 
3.7 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
3.8 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 

2564 
 

บทที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 
บทที่ 5 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

5.1 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย สพฐ./หน่วยงานอื่น ๆ 
5.2 ผลงานโรงเรียน 
5.3 ผลงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
5.4 ผลงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
5.5 ผลงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปี

การศึกษาท่ีผ่านมา 
5.6 ผลงานบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
5.7 ผลงานนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
5.8 การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2564 
 
เอกสารอ้างอิง 
คณะผู้จัดทำ 
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ง 

สารบัญตาราง 
 
เร่ือง  หน้า 
   
 บทที่ 2 สภาพของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 ตารางที่ 1  อาคารสถานที่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
 ตารางที่ 2  ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์   
               อนุสรณ์  ปีการศึกษา 2565 

          ตารางที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์ 
                        อนุสรณ์  ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามวุฒิการศึกษา                           

 ตารางที่ 4  ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
 ตารางที่ 5  สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคใน 
               สถานศึกษา 
 ตารางที่ 6 จำนวนคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ การเชื่อมต่อระบบ 
               เครือข่ายจำแนกตามการใช้งาน 
 

บทที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
 ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์   
              อนุสรณ์  ปีการศึกษา 2565 
 ตารางที่ 8 ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภท 
 ตารางที่ 9 น้ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
               ชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 
 ตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2564 
 ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่  13 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการ

อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ตารางที่  14 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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จ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
เร่ือง  หน้า 
   
 ตารางที่  15 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
บทที่ 4 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
          ตารางที่ 16 สรุปแผนการบริหารงานงบประมาณ  
                         ปีงบประมาณ 2565 
บทที่ 5 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
         ตารางที่ 17  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         ตารางที่ 18  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ตารางที่ 19  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
        ตารางที่ 20  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
        ตารางที่ 21  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
        ตารางที่ 22 การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                        ปีการศึกษา 2564 
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ฉ 

สารบัญภาพ 
 
เร่ือง  หน้า 

 

            ภาพที่ 1      แสดงค่าแผนที่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
           ภาพที่ 2      แสดงค่าแผนผังโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์                 
           แผนภูมิที่ 1  แสดงค่าร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร 
                           ในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  จำแนกตามวุฒิ  
                           การศึกษา ปีการศึกษา 2565 
           แผนภูมิที่ 2  แสดงรอ้ยละนักเรียนที่มีเกรดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                           แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษา 
                           ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
           แผนภูมิที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
           แผนภูมิที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
           แผนภูมทิี่ 5  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET  
                           ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564    
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
           แผนภูมทิี่ 6  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET  
                           ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564    
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
           แผนภูมทิี่ 7 แสดงรอ้ยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
                          การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564     
                          จำแนกตามระดับคุณภาพ 
           แผนภูมทิี่ 8 แสดงรอ้ยละการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564     
                          จำแนกตามระดับคุณภาพ 
           แผนภูมทิี่ 9 แสดงรอ้ยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
                          คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
                          ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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บทที่ 1 
 

สภาพทั่วไปของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

1.1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2565 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 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 

4 

- 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  ซ่ึงอาจ
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
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 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
ป่าไมน้านาชนิด ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง และสมุนไพร อีกท้ังยังเป็นป่าต้นน้ำ เพราะเป็นต้นกำเนิด
คลองบางพระ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด มีกล้วยไม้ที่พิเศษสุด คือเป็นที่อยู่อาศัยของปูเปี้ยว 
ซึ่งมีอยู่ที่เดียวในจังหวัดตรัง  

• วังนกน้ำ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเนื้อที่ 347 ไร่ หมู่ 7 ต.เขาวิเศษ อ.วัง
วิเศษ จ.ตรัง ซึ่งธรรมชาติได้เป็นผู้สรรค์สร้างพรุน้ำขนาดใหญ่ริมเลใต้เชิงเขาวิเศษ โดยเมื่อถึงช่วงเดือน
มกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี ก็จะมีเหล่าฝูงนกเป็ดน้ำอพยพหนีหนาวจากไซบีเรีย บินมาอาศัย ทำ
รัง และออกลูกหลานในพรุน้ำแห่งนี้ กระท่ังต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาวิเศษ เล็งเห็น
ถึงความสำคัญในการพัฒนายกระดับพรุน้ำแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล จึงได้มีการ
ปรับปรุงครั้งใหญ่ขึ้น  โดยเฉพาะการสร้างถนนรอบๆ พรุน้ำ เพื่อใช้สำหรับการเดินวิ่งออกกำลังกาย 
การเที่ยวชมธรรมชาติ การถ่ายภาพ และใช้เป็นสนามแข่งรถประจำปี ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์
ทางเรียบ หรือการประกวดรถโบราณ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสือ และมี
พระพุทธรูป “พระวิเศษ” ตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งสามารถแลเห็นวิวทิวทัศน์ “วังนกน้ำ” และแหล่ง
ท่องเที่ยวอันสวยงามโดยรอบในมุมสูง  ล่าสุด พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หน
ใต้ และเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย นายสมปอง หนูเนื่อง นายก อบต.เขาวิเศษ และนาย
ปกครอง ศรีจันทร์ทอง เลขานุการนายก อบต.เขาวิเศษ ได้นำชาวบ้านในพื้นที่ร่วมทำพิธีสมโภช “พระ
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วิเศษ” องค์จำลอง ซึ่งนับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านใน อ.วังวิเศษ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สักการบูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 
1.10.2 แหล่งเรียนรู้ 

 
• วัดราษฎร์รังสรรค์  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็น

แหล่งเรียนรู้ในวันสำคัญทางศาสนา 
• วัดเจริญร่มเมือง  ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ในวัน

สำคัญทางศาสนา 
• เขาปลวกล้อน  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในวันสำคัญทางศาสนา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 
• ห้องสมุดประชาชน (ศูนย์ กศน.)  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ 

จังหวัดตรัง 
• เครือขา่ยชุมชนฟ้ืนฟู  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 
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• 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 

 
• 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 นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ 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 2565 
 

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 ชำนาญการ 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 ชำนาญการ 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 ์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

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
พิเศษ 

กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 

32. น.ส.ทิพย์รว ี ยอดเดชา คร ู 127218 ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ.(สังคมศึกษา) 
กศ.ม.(การมัธยมศึกษา  
การสอนสังคมศึกษา) 

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

34. น.ส.โชติมาศ เกตุรัตน์  คร ู 127219 - ศษ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 
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. น.ส.ทิพย์สดุา เชี่ยวภู ่ ครูผู้ช่วย 31251 - ศษ.บ.(พลศึกษา) 
39. นายศิรสิทธ์ิ เพชรฤทธ์ิ คร ู 25266 ชำนาญการ ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) 
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
พิเศษ 

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 โพธิ์แก้ว พนักงาน

ราชการ 
- - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

49. น.ส.มาริษา              อินทร์ฤทธิ ์ ครูอัตราจ้าง - - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
50. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภา

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

51. น.ส.วรรณทิพย ์ ทองคลอด ครูอัตราจ้าง - - ศศ.บ.(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร) 
52. น.ส.นวรัตน ์ ทองประดับ ครูอัตราจ้าง - - ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
53. นายขจรศักดิ ์ ดำเกาะ ครูอัตราจ้าง - - ศษ.บ.(พลศึกษา) 
54. นางณัฐมล มณีฉาย ครูอัตราจ้าง - - กศ.บ.(ดนตรไีทย) 
55. น.ส.ปริยาภา เจ้ยทองศร ี เจ้าหน้าท่ี

ธุรการ 
- - บธ.บ.(การบัญชี) 

56. น.ส.อรอุมา สขุเสน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

- - ม.6 

57. นายจรลั มัธยม ลูกจ้างประจำ 10708 - มศ.5 
58. นายภบพิรณุ นุ่นชูผล ลูกจ้างประจำ 10709 - ม.6 
59. นายศรศร ี ดีชูศร ลูกจ้างประจำ 10707 - ม.6 
60. นายสินชัย คงรักที ่ ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
- - ปวส.(อิเล็กทรอนิกส์) 

61. นางสมศร ี สาธภุาค แม่บ้าน - - ม.3 
62. นางวรรณ ี โอทอง แม่บ้าน - - ม.3 
63. น.ส.สุชาดา โพธิ์บำเพ็ญ ลูกจ้างรายวัน - - ป.6 
64. นายธนพนธ ์ นกศรีแก้ว ยาม - - ม.3 

 
ตารางท่ี 3  ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานปุระดิษฐ์อนุสรณ์ 

               ปีการศึกษา 2565  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผู้อำนวยการ - 1 - - - 1 
รองผู้อำนวยการ 1 1 - - 2  
ครูประจำการ 12 32 - 31 13 - 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง 1 5 - 6 - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - - 
ลูกจ้างประจำ 3 - 3 - - - 
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ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 - - - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 - - - 
ครูต่างชาติ - - - - - - 
ยาม 1 - 1 - - - 
แม่บ้าน - 2 2 - - - 
ลูกจ้างรายวัน - 1 1 - - - 

รวม 19 45 9 39 15 1 
คิดเป็นร้อยละ 29.69 70.31 14.06 60.94 23.44 1.56 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ปี

การศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 64 คน เพศชาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69 เพศหญิง 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.31 มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 
ระดับปริญญาตรี  จำนวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.94 และระดับปริญญาโท จำนวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.44 และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงค่าร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรใน 
      โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  จำแนกตามวุฒิการศึกษา   
      ปีการศึกษา 2565 
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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 พระอธิการเสฎฐวุฒ ิพุทฺธสโร ผู้นำศาสนา  
2.8.14 นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง ผู้แทนครู 
2.8.15 นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 
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 
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ที ่ ประเภท รายการ 
จำนวน
ที่ใช้ได้ 

จำนวน
รอซ่อม 

จำนวน
รอ

จำหน่าย 
9 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โรงเรียน 
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 0 0 

10 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โรงเรียน 

เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 0 0 
11 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน มัธยมศึกษา  995 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 ครุภัณฑง์านผ้าและการตัดเย็บ 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 ครภุัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ 

มัธยมศึกษา  
1 0 0 

24 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD
ศฉฏLCD  

3 0 0 
25 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  30 0 0 
26 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ใช้ในการ

เรียนการสอน 
9 5 0 

27 ครภุัณฑ์การศึกษา 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 
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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 

 
/ 
/ 

  

 
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 30 30 - 1 - 

รวม 43 43 3 6 - 
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บทที่ 3 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับนกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา มีนักเรียน
ทั้งหมด 991 คน  ซึ่งมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียด
เกี่ยวกับนักเรียน  ดังนี้ (ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2565) 
 
3.1  นักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

 
 ตารางท่ี 7  จำนวนนักเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
        ปีการศึกษา 2565 

 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 112 104 216 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 100 87 187 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 74 92 166 

รวมระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น 15 286 283 569 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 62 90 152 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 51 97 148 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 53 69 122 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 166 256 422 
รวมทั้งสิ้น 27 452 539 991 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565  
รวมทั้งสิ้นจำนวน 991 คน เป็นเพศชาย  จำนวน 452 คน  เพศหญิง  จำนวน 539 คน จำนวนห้องเรียน  
27  ห้อง   
 
 เมื่อจำแนกนักเรียนตามชั้นเรียน พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนทั้งหมด 569 คน  
เป็นเพศชาย  จำนวน 286 คน  เพศหญิง  จำนวน 283 คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน
ทั้งหมด 422  คน  เป็นเพศชาย  จำนวน 166  คน  และเพศหญิง 256  คน 
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3.2  นักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามประเภทในโรงเรยีนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์     
 
 ตารางท่ี 8  ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามประเภทใน 
        โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 

 

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 
- 
1 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

7 
11 
2 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

8 
11 
3 
1 
- 
- 

รวม
ทั้งสิ้น 

- - 2 - 21 - - - - 23 

คิดเป็น
ร้อยละ 

- - 0.20 - 2.12 - - - - 2.32 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมดในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์             
ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32  เมื่อจำแนกตามประเภทความ
พิการ  พบว่า  มีความพิการประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.12  
และบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20  
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3.3  น้ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์       
 
 ตารางท่ี 9  น้ำหนัก ส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
ปีการศึกษา 2565 
 

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 4 4 5 2 4 4 3 1 0 1 3 0 19 12 31 
ค่อนข้างผอม 6 8 6 6 10 4 4 4 3 2 0 2 29 26 55 

สมส่วน 66 71 67 66 52 76 41 75 39 76 38 56 303 420 723 
ท้วม 8 8 4 4 4 3 5 3 6 7 1 3 28 28 56 

เริ่มอ้วน 21 8 12 7 3 4 7 4 2 8 7 4 52 35 87 
อ้วน 7 5 6 2 1 1 2 3 1 3 6 6 21 18 39 
รวม 112 104 100 87 74 92 62 90 51 97 55 71 452 539 991 
 
 จากตารางที่ 9  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทั้งหมด 
723 คน แยกเป็นผู้ชาย 303 คน และผู้หญิง 420 คน  
 
3.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 
 ตารางท่ี 10 ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2564 
 

รวม รวม 
จำนวนนักเรียน (คน) 

เกรดเฉลี่ย 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 1870 592 335 296 210 211 122 58 46 3.00 
คณิตศาสตร ์ 2432 569 292 383 326 238 134 166 324 2.51 
วิทยาศาสตร ์ 4172 1603 708 770 477 323 120 81 90 3.19 
สงัคมศึกษา ฯ 4536 1950 836 693 278 276 188 198 117 3.20 
สุขศึกษา ฯ 2320 1182 346 288 134 143 85 35 107 3.27 
ศิลปะ 1893 800 255 313 191 132 100 91 11 3.18 
การงานอาชีพ ฯ 1828 727 305 288 238 177 45 19 29 3.21 
ภาษาต่างประเทศ 3607 950 514 589 385 421 228 244 276 2.70 

รวม 22658 15584 6074 1000 
3.04 

ร้อยละ 100.00 68.78 26.81 4.41 
 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 

23 

จากตารางที่ 10 พบว่า  ผลการเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564  โดยรวมเท่ากับ 3.04 เมื่อ
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  ผลการเรียนที่สูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา  เท่ากับ 3.27 รองลงมาได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เท่ากับ 3.21 และผลการ
เรียนที่น้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 2.51 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 

ขึ้นไป  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 

 
 
3.5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์    
       ปีการศึกษา 2564 
   
 ตารางท่ี 11  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
         ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภาษาไทย 48.25 54.15 52.13 51.19 
ภาษาอังกฤษ 26.11 31.12 30.79 31.11 
คณิตศาสตร์ 20.57 26.35 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร์ 28.58 32.35 30.90 31.45 

ค่าเฉลี่ย 30.88 35.99 34.64 34.56 
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 จากตารางที่ 11 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2564  ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.88 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 48.25  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 28.58 และต่ำสุด คือ คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20.57 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าทุกระดับ  
 
  แผนภูมิที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
         ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

 ตารางท่ี 12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
         ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภาษาไทย 42.58 49.43 47.74 46.40 
สังคมศึกษา ฯ 35.81 38.64 37.45 36.87 
ภาษาอังกฤษ 19.63 25.39 25.83 25.56 
คณิตศาสตร์ 17.92 22.64 21.83 21.28 
วิทยาศาสตร์ 25.02 29.67 29.04 28.65 

ค่าเฉลี่ย 28.19 33.15 32.38 31.75 
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 จากตารางที่ 12 พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2564 ในระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ย 28.19 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงสุด คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 42.58  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 35.81 และต่ำสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
17.92 
 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  พบว่า 
ค่าเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าทุกระดับ   
 
 แผนภูมิที ่4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
         ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 และ 
 ปีการศึกษา 2564   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563   
และปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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3.6 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่  13 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ 
และเขียนของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

การอ่าน 
คิดวิเคราะห์  และ

เขียน 
รวม 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมิน 
ดีเย่ียม 

ร้อยละ 
ดี 

ร้อยละ 
พอใช้ 

ร้อยละ 
ปรับปรุง 

ร้อยละ 
(3) (2) (1) (0) 

1.การอ่าน 1784 1005 56.33 779 43.67 0 0.00 0 0.00 
2.การจับประเด็น 1784 864 48.43 920 51.57 0 0.00 0 0.00 
3.การวิเคราะห ์ 1784 894 50.11 890 49.89 0 0.00 0 0.00 
4.การประเมินค่า 1784 817 45.80 967 54.20 0 0.00 0 0.00 
5.การเขียน 1784 957 53.64 831 46.58 0 0.00 0 0.00 

สรุปรวม 1784 863 48.37 921 51.63 0 0.00 0 0.00 
ระดับดีขึ้นไป 100.00   

ผลจากตารางที่ 13 สรุปได้ว่าการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อยู่ในระดับดี 

แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564     จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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3.7 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่ 14 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

สมรรถนะของผู้เรียน รวม 
จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 

ดี 
ร้อยละ 

พอใช้ 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

(3) (2) (1) (0) 
1) ความสามารถในการสื่อสาร 1789 867 48.46 922 51.54 0 0.00 0 0.00 
2) ความสามารถในการคิด 1789 829 46.34 960 53.66 0 0.00 0 0.00 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 1789 858 47.96 931 52.04 0 0.00 0 0.00 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1789 899 50.25 890 49.75 0 0.00 0 0.00 
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1789 950 53.10 839 46.90 0 0.00 0 0.00 
รวมทั้ง 5 สมรรถนะ 1789 877 49.02 912 50.98 0 0.00 0 0.00 

ระดับดีขึ้นไป 100.00   
 

แผนภูมิที่ 8 แสดงร้อยละการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6  
ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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3.8 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่ 15 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รวม 
จำนวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 

ดี 
ร้อยละ 

พอใช้ 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

(3) (2) (1) (0) 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1784 1307 73.26 477 26.74 0 0.00 0 0.00 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 1784 939 52.63 845 47.37 0 0.00 0 0.00 
3. มีวินัย 1784 947 53.08 837 46.92 0 0.00 0 0.00 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1784 900 50.45 884 49.55 0 0.00 0 0.00 
5. อยู่อย่างพอเพียง 1784 1172 65.70 612 34.30 0 0.00 0 0.00 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 1784 924 51.79 860 48.21 0 0.00 0 0.00 
7. รักความเป็นไทย 1784 1292 72.42 492 27.58 0 0.00 0 0.00 
8. มีจิตสาธารณะ 1784 1028 57.62 756 42.38 0 0.00 0 0.00 

สรุปรวม 1784 1013 56.78 771 43.22 0 0.00 0 0.00 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบัการประเมนิดีขึ้นไป 100.00         

ผลจากตารางที่ 15 สรุปได้ว่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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บทที่ 4 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพื้นที่บริการทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  เป็นจำนวนเงิน 5,798,950 บาท 
(ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็นโครงการตามฝ่ายบริหาร
วิชาการ เป็นจำนวนเงิน 1,195,668 บาท  ฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นจำนวนเงิน 572,123 บาท  ฝ่าย
บริหารบุคคล  เป็นจำนวนเงิน 2,178,022 บาท และฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 
1,711,400 บาท สำรองจ่าย 141,737 บาท  ตามแผนงาน / โครงการ  ดังนี้ 
 
 ตารางท่ี  16  สรุปแผนการบริหารงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
 

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงินเหลือจ่าย 

1. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

250,573 - 250,573 - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

302,000 71,000 155,000 76,000 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ 302,577 54,000 213,500 35,077 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4. พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติโครงงาน 

8,000 - 8,000 - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

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

15,000 - 15,000 - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

6. พัฒนาทักษะ 
Coding 

55,000 - 55,000 - - 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 44,000 44,000 - - - 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 

82,618 82,618 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

13. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

15,000 15,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

14. โรงเรียนคุณธรรม 34,000 5,000 - 29,000 - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

15. โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

10,000 10,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

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

17. สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- - - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

18. แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

3,000 3,000 - - - กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

19. พัฒนาระบบกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

14,400 - - 14,400 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

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

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

22. จิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

10,000 - - 10,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 

32 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
 

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงินเหลือจ่าย 

23. พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ 

108,000 80,000 - 28,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

24. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

12,000 - - 12,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

25. ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

30,000 - - 30,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

26. ปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

20,000 - - 20,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

27. พัฒนาอาคาร
สถานทีแ่ละระบบ
สาธารณูปโภค 

284,023 - - 284,023 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

28. ส่งเสริมการเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญ 

35,000 - - 35,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

29. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 
(สัมพันธ์ชุมชน) 

5,000 - - 5,000 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

30. ส่งเสริมความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

9,200 - - 9,200 - กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

31. เสริมสร้างความ
รับผิดชอบของ
นักเรียนโดยใช้
กิจกรรม
สร้างสรรค์ 5 
ลักษณะ 

12,000 - 12,000 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

32.สถานศึกษาสีขาว 69,077 - 69,077 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 



 

สารสนเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 

33 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
 

รวม 
 

รายหัว 
 

พัฒนา
ผู้เรียน 

 
รายได้ 

เงินเหลือจ่าย 

33. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
(ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

83,345 - 83,345 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

34. โรงเรียน
ประชาธิปไตย 

7,000 - 7,000 - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
35. พัฒนาบุคลากร 60,000 60,000 - - - กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

36. สนับสนุนบุคลากร
เพ่ือจัดการศึกษา 

1,896,600 1,045,800 - 850,800 - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
37. พัฒนาระบบกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
50,000 50,000 - - - กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

38. สนับสนุนระบบ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

1,560,400 1,560,400 - - - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

39. โรงเรียนธนาคาร 10,000 - - 10,000 - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

40. พัฒนาระบบ
บริหาร
งบประมาณ 

125,300 - - 125,300 - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

41. โรงเรียนสุจริต 15,700 10,000 - 5,700 - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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บทที่ 5 
 

ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ปีการศึกษา 2565 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 เกียรติบัตรดีเด่น (ปีที่ 1) สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน (ระดับชาติ) 
5.2.2 รางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 

ในระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ระดับชาติ) 
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5.2.3 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรอง
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 27 ธันวาคม 2567 จากอธิบดีกรมอนามัย (ระดับชาติ) 

5.2.4 รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตักรรม” ประจำปี 2564 เรื่อง “การดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(ระดับชาติ) 

5.2.5 รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง ระดับภาคใต้ สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฎิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

5.2.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาด
กลาง ประจำปี 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.2.7 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่
ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

5.2.8 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว (โรงเรียนดีมีที่ยืน) ประจำปี 
2564 (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

5.2.9 โล่รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทหน่วยงาน จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
(ระดับจังหวัด) 

5.2.10 รางวัลชมเชย กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีพุทธศักราช 2564 

5.2.11 โรงเรียนมีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับคุณธรรมต้นแบบ 
ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)  

   
5.3 ผลงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ผู้อำนวยการ

สถานศึกษา) 
5.3.1 รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศ ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.3.2 รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ระดับชาติ) 
5.3.3 รางวัล “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2564 ประเภทผู้สนับสนุน (ระดับชาติ) 
5.3.4 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

(ระดับชาติ) 
5.3.5 รางวัลระดับดี นวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสุจริต ประเภทผลงานผู้บริหาร ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2564 
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5.3.6 รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประเภทผู้บริหาร (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

5.3.7 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับ
ภาคใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฎิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

5.3.8 รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ระดับจังหวัด) 
5.3.9 รางวัลบุคคลผู้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น โครงการรักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย     

(ระดับจังหวัด) 
5.3.10 รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)      
(ระดับจังหวัด) 

5.3.11 รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65  พ.ศ. 2564 อำเภอวัง
วิเศษ  จังหวัดตรัง (ระดับอำเภอ) 

 
5.4 ผลงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา (รองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา) 
5.4.1 นายอนันทชัย ชุมอักษร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  

จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แห่งประเทศไทย 

5.4.2 นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 การประกวดนวัตกรรมการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นวัตกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL” จากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

5.4.3 นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรง
เรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 3 การคัดเลือกสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2564 

5.4.4 นายอนันทชัย ชุมอักษร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการบริหาร (ผู้บริหาร)  ประจำปี 
2564 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkjuuk9I8N6CbZVEVyzl6f5GDFzyU1Kulw_PfAudAwQOvPkreftLeyZQYNocG8Fmvg7CgxhuZQ2mgelz_6znMX7oPVemgx-Fau2npk_DHRzJsPJv9K-ZUvBwwZmX2VRTRu7PjDtzrn3fXx7_BDUsqn&__tn__=*NK-R
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5.5 ผลงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
5.5.1 ประธานกรรมการสถานศึกษาได้รับรางวัล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น  

ประจำปี 2562 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  
 

5.6 ผลงานบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
5.6.1 รางวัลโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับภาคใต้ 
  นางสาวโซเฟีย อีซอ ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

5.6.2 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 

 นางทิพวรรณ อังสกุล เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
รัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 3 

5.6.3 รางวัลรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 

 นางทิพวรรณ อังสกุล เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 2 

5.6.4 รางวัลนวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสุจริต ประเภทผลงานครู ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปี 2564 

 นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์  ได้รางวัลระดับดี 
5.6.5 รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.    ประเภทครู ประจำปี 

2564 (ระดับเขตพื้นที่) 
 นายนันทวุธ  เลี่ยมแก้ว 

5.6.6 รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้าน
การจัดการเรียนการสอน (ครู) ประจำปี 2564  (ระดับเขตพื้นที่) 

  นางสาวโซเฟีย  อีซอ  ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม 
5.6.7 รางวัลครูดีเด่น  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง จากสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และอำเภอวังวิเศษ 
1. นางสาวโซเฟีย อีซอ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
2. นางชฤนาฎ  กายสิทธิ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา  
3. นางสาวโซเฟีย  อีซอ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับสห

วิทยาเขตวิทยาธรรม  
4. นางชฤนาฎ กายสิทธิ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 

สหวิทยาเขตวิทยาธรรม  
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5. นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์  ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 

6. นางสาวสุภาวดี  ฉิมา ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับสหวิทยา
เขตวิทยาธรรม  

7. นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับสหวิทยาเขต
วิทยาธรรม  

8. นายทรรศวิทย์ วิ้นฉ้วน ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 
สหวิทยาเขตวิทยาธรรม  

9. นายขจรศักดิ์ ดำเกาะ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม  

10. นางพิทยาพร ราชเดิม ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม  

11. นางสาวอรอุมา สุขเสน ได้รับรางวัลครูดีเด่น เรียนรวม ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม  
         
5.7 ผลงานนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 
 5.7.1   สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 ตารางท่ี  17  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การแข่งขันคัดลายมือ

ภาษาไทย 
1. นางสาวกนกกร ทองนอก 
  
2.นางสาวภัททิยา  หกสี่ 
3. นางสาวปพิชญา โออินทร์ 
4. นางสาวพัชราพร  ทองคำ 
5. นางสาวธิดารัตน์ มีสุข 
6. นางสาวญาณภัทร ศรีไกรไทย 
7. นางสาวโพธิ์อินทร์ พลเดช 
8. นางสาวจิรนันท์  น้อยหนู 
9. นางสาวอังศุชวาล บุญแก้ว  

ระดับดีเลิศ (ระดับ 
Professional level)    
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐาน 
ระดับมาตรฐาน 

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตปราจีนบุรี 
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 ตารางท่ี  18  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 การประกวดนวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ใน
ครัวเรือน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายกรวิศักดิ์ วังร่ม 
นายจิรวัฒน์ จีนนำหน้า 
นางสาวปิยวลี ใจซื่อด ี

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

 
 ตารางท่ี  19  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1. วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16 ปีชาย นายธีรดนย์ โพชสาล ี เหรียญทอง 

การแข่งขันกีฬาชิง
แชมป์จังหวัดตรัง 

ประจำปี พ.ศ.2564 

2. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่น 16 ปีชาย นายธีรดนย์ โพชสาล ี เหรียญทอง 
3. วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16 ปีชาย เด็กชายธีรเมธ แสงแก้ว เหรียญเงิน 
4. วิ่ง 400 เมตร รุ่น 16 ปีชาย เด็กชายธีรเมธ แสงแก้ว เหรียญเงิน 
5. วิ่ง 400 เมตร รุ่น 16 ปีชาย เด็กชายเฉลิมพล ชัยภักดี เหรียญทองแดง 
6. วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16 ปีชาย เด็กชายเฉลิมพล ชัยภักดี เหรียญทองแดง 
7. วิ่ง 400 เมตร รุ่น 18 ปีชาย นายภานุวิชญ์ สกุลมาก เหรียญทองแดง 

 
 ตารางท่ี  20  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1. การประกวดปี่ใน ระดับ

มัธยมศึกษา การ
ประกวดเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทยและขับร้อง
ระดับชาติ “เสริม
ประสบการณ ์สืบสาน
สังคีตศิลป์ไทย” 
โครงการบูรณาการ
ศาสตร์ดนตรีเพ่ือชุมชน 
ครั้งที่ 4   งานวันคล้าย
วันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหา 

นายธรรมศักดิ์ ศรีขาว เหรียญทอง วิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจำปีพุทธศักราช 
2564 

2. การทดสอบ
ความสามารถด้าน
ดนตรีไทย ประเภทขลุ่ย
เพียงออ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การประกวด SPA GOT 
TALENT 

นายธรรมศักดิ์ ศรีขาว เหรียญทอง โรงเรียนสภาราชิน ี

 
 ตารางท่ี  21  สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 ประกวดคัดลายมอื

ภาษาอังกฤษ 
 

1. นางสาวกนกกร ทองนอก 
  
2. นางสาวภัททิยา  หกสี่ 
3. นางสาวปพิชญา โออินทร์ 
4. นางสาวพัชราพร  ทองคำ 
5. นางสาวจิรนันท์  น้อยหนู 
6. นางสาวญาณภัทร ศรีไกรไทย 
7. นางสาวโพธิ์อินทร์ พลเดช 
8. นางสาวธิดารัตน์ มีสุข 
9. นางสาวมนัสนันท์ เยี่ยมศิริ 
10. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วสองสี  
11. นางสาวนฐนนท ขุนทอง 
12. นางสาวปภาสรณ์ วังเงิน 

ระดับดีเลิศ (ระดับ 
Professional level)    
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐานสูง 
ระดับมาตรฐาน 

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตปราจีนบุรี 

2 ประกวดคัดลายมอื
ภาษาจีน 

1. นางสาวนฐนนท ขุนทอง 
2. นางสาวปภาสรณ์ วังเงิน 

ระดับมาตรฐาน 
ระดับมาตรฐาน 

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตปราจีนบุรี 
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5.8 การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
 

  ตารางท่ี  22  สรุปผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         
                           ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา สถาบันการศึกษา 
1 นาย กสิกร สมศรี สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์   

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 นาย แสนยากร   สงศรีจันทร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

3 นาย กรวิศักดิ์ วังร่ม เลือกสาขาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4 นาย วุฒิชัย  สีนา การบริหารงานตำรวจและ
กระบวนการยุติธรรม  
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

5 นาย จิรวัฒน์   จีนนำหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 นาย อัครวิชญ์ ขวัญศรีสุทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

7 นาย เจตรินทร์   บัวอ่อน ประกอบอาชีพ   
8 นาย อานนท์    อ่อนรู้ที่ ประกอบอาชีพ   
9 น.ส. ปิยวลี ใจซื่อดี เลือกสาขาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

10 น.ส. โพธิ์อินทร์ พลเดช เลือกสาขาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

11 น.ส. บุตรษราพร ลั่นสิน สาขาวิชาพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง 

12 น.ส. นนทิชา เอ่ียมละม่อม สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ วิทยาลัยการโรงเเรมเเละการ
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

13 น.ส. ภัททิยา   หกสี่ สาขางานการจัดการสำนักงาน 
สาขาวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

14 น.ส. อังศุชวาล   บุญแก้ว สาขาวิชาพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา สถาบันการศึกษา 
15 น.ส. วิวรรณรัตน์ การัยภูมิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชา

รัฐศาสตร์เเละนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

16 น.ส. โชติกา เทพสุข สาขาการประถมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

17 น.ส. นุชนาถ ดำหมดศรี สาขาวิชานิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

18 น.ส. ขวัญฤดี   แต้มประสิทธ์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
ตรัง 

19 น.ส. ปพิชญา โออินทร์ สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
20 น.ส. นงนภัส   จันทร์สะอาด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

21 น.ส. ธิดารัตน์   ชัยเดช สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

22 น.ส. กชรัตน์   ชูแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

23 น.ส. อรอนงค์   บุญช่วย สาขาวิชาการตลาด  
แผนกวิชาพาณิชย์ศาสตร์ 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

24 น.ส. มณฑิฌา  ล่องตี้ สาขาวิชานิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ 

มหาลัยเฉลิมกาญจนา 

25 น.ส. พรทิพย์ ดีสวน สาขาวิชานิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

26 น.ส. หัตยา  มิตรสาร จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566   
27 น.ส. พรปิยะ สมาธิ สาขาวิชาการตลาด  

คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ
ธุรกิจ 

28 น.ส. ปุณยาพร ส่องช่วย สาขาพยาบาลศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง 

29 น.ส. กนกกร ทองนอก สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
ตรัง 

30 นาย ทศกร   จันทร์สุขศรี จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566   
31 นาย นิติชัย   สุขศรีเพ็ง สาขาวิชาพลศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตตรัง 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา สถาบันการศึกษา 
32 นาย ยุทธพิศักดิ์   บุญเกื้อ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 

พาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

33 นาย พัสกร ทองรอด จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566   
34 นาย ธรรมภิสิทธิ์   ทองอ่อน สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
35 นาย เถกิงเกียรติ  สงเดช ประกอบอาชีพ   
36 นาย ก้องเดช  นนทแก้ว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

37 นาย ทรงพล   มะธุระ สาขาการปกครองท้องถิ่น  
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

38 นาย พงศทรรศน์   ชูจิตรชื่น ประกอบอาชีพ   
39 นาย กรกฤต   นวลสม สาขางานเทคโนโลยีการเชื่อมและ

การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ แผนกเทคนิค
โลหะ 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

40 นาย คณาวุฒิ   ชูทอง ประกอบอาชีพ   
41 นาย พิศิษฐ์พงษ์ แดงมาเพียง ประกอบอาชีพ   
42 น.ส. ปัทมาภรณ์ เพชรศิริ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

43 น.ส. พิชชาพร   วงศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
คณะการจัดการโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

44 น.ส. รัชนีวรรณ   รัตนบำรุง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

45 น.ส. นิภาวรรณ   สิทธิโยธา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ
ทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

46 น.ส. วรรณิสา    เกลือมีผล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

47 น.ส. พัชรพร   ทองคำ จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566   
48 น.ส. จิรนันท์    น้อยหนู สาขาวิชาการตลาด พาณิชยศาสตร์

และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

49 น.ส. จอมขวัญ   อินคง จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566   
50 น.ส. ชมพูนุช  กี่สุ้น สาขาวิชาการบัญชี คณะ

พาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

51 น.ส. นฐนนฑ   ขุนทอง สาขาวิชาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา สถาบันการศึกษา 
52 น.ส. นริศรา   ชาตวนิช สาขาวิชารัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
53 น.ส. จารุวรรณ   สุมนต์ สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการ คณะการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

54 น.ส. จิราพร   จงไกรจักร สาขาวิชาการตลาด คณะ
พาณิชยศาสตร์เเละการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

55 น.ส. จิราภรณ์   ขาวปาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

56 น.ส. ณัฐธิดา   ชัยภักด ี สาขาการจัดการรัฐกิจ 
คณะพาณิชยศาสตร์เเละการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

57 น.ส. ภัคนันท์   บรรสาร สาขาวิชาสังคมศึกษา  
คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

58 น.ส. หทัยกาญจน์  บุญโยดม จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566   
59 น.ส. ปวันรัตน์ ชูชนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

60 น.ส. ภัสรานันท์ นระทีทาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

61 น.ส. ธิดารัตน์ มีสุข การจัดการธุรกิจสินค้าสมัยใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ วิทยาเขตสงขลา 

62 นาย ณัฐพล   ฤทธิพลเดช ประกอบอาชีพ   
63 นาย ณภัทร บุญฤทธิ์ ประกอบอาชีพ   
64 นาย อนุวัตร์ อุดมทรัพย์ ประกอบอาชีพ   
65 นาย เทพพิทัต   แก้วทองศร ประกอบอาชีพ   
66 นาย มนพ   อินทโร ประกอบอาชีพ   
67 น.ส. ปภาสรณ์   วังเงิน สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

68 น.ส. ศิริกานดา   ล่องตี้ สาขาวิชาการตลาด พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

69 น.ส. อนิษา   สุขเสน สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

70 น.ส. รินรดา ยอดการ ประกอบอาชีพ   
71 น.ส. ศศิธร   จันทร์ผ่อง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

72 น.ส. ญาณภัทร   ศรีไกรไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา สถาบันการศึกษา 
73 น.ส. มนัสนันท์   เยี่ยมศิริ ประกอบอาชีพ   
74 น.ส. วนัชพร   เสรีศิริไพบูลย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

75 น.ส. ศิริลักษณ์   แก้วสองสี สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา 

76 น.ส. สิราวรรณ ช่วยประคอง จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566   
77 นาย พงศธร  จันทร์เกื้อ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง 
78 นาย ณัฐกรณ์ สุขมี ประกอบอาชีพ   
79 นาย นพรัตน์  นิลละออ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
80 นาย พีรพัฒน์ หนูภยันต์ ประกอบอาชีพ   
81 น.ส. วรฤทัย   คตนาเคน สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

82 น.ส. ชฎาพร   ชนะมาก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

83 น.ส. จิราภัชร  ช่วยจันทร์ ประกอบอาชีพ   
84 น.ส. จุฬาลักษณ์ ช่วยจันทร์ ประกอบอาชีพ   
85 น.ส. ชฎาพร   มีสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ

การพัฒนาชุมชน คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

86 น.ส. ชลิตา เดชจินดา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

87 น.ส. ภัทรมน กองแก้ว ประกอบอาชีพ   
88 น.ส. วิภารัตน์ คตนาเคน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเเละ

การพัฒนาชุมชน คณะเทคโนโลยี
เเละการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

89 น.ส. อภัสรา หนูวัน จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566   
 
จากตารางที่ 22  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาทั้งหมด 89 คน นักเรียนที่
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 71  คน คิดเป็นร้อยละ 79.78 ประกอบอาชีพ จำนวน 18 คน   
คิดเป็นร้อยละ 20.22 
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สรุปได้ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.12 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 คน คิดเป็นร้อยละ  11.24 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.74 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.74 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.74 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 

มหาลัยเฉลิมกาญจนา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 

สถาบันอาชีวศึกษา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 

จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99 

ประกอบอาชีพ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22 
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เอกสารอ้างอิง 
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา พ.ศ.2565. 
__________.รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา พ.ศ.2564. 
__________.รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2564. 
__________.แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565. 
__________.รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564. 
__________.สารสนเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  อ้างอิงจาก 

https://portal.bopp-obec.info/obec65/  
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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