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ก 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ด้วยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผล
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพ
ความสำเร็จอย่างชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง        
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นชอบในการรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้ ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมที่สะท้อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และผลการดำเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียน    
การสอน และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  
 

 

      (ลงชื่อ) พ.ต.ท. 
                                                                                  (วชิัย      นิลดำ) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                      3 เมษายน 2563  
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คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปี

การศึกษา 2562 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3

มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่นำเสนอถึงระบบประกันคุณภาพ

ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน

ของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น จุดพัฒนา และ

แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจนความโดดเด่นของสถานศึกษา โดยรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 เดือน มีนาคม 

พ.ศ.2563 

 ขอขอบคุณผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี ่ยวข้อง ที่ให้

ความสำคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถนำผลการประเมิน

มาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้มีความสมบูรณ์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา หน่วยงาน        

ต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

                                                                           คณะผู้จัดทำ  

                                                                                             เมษายน  2563 
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สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
คำนำ  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญภาพ ฉ 
บทสรุปผู้บริหาร ช 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 
  1. ข้อมูลทั่วไป 1 
        1.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 2 
        1.2 ข้อมูลนักเรียน 3 
   1.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ 3 
   1.4 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 5 
   1.5 ข้อมูลงบประมาณ 5 
   1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 5 
   1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 6 
  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  7 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7 
        2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ 7 
        2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่ 8 
        2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 9 
   2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา 11 
   2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 11 
   2.4 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 12 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 15 
  ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 15 
  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 15 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 21 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 25 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ 3  สรุปผล จุดเด่น จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 28 
 จุดเด่น 28 
 จุดพัฒนา 28 
 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 29 
ส่วนที่ 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี) 30 
ภาคผนวก 31 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                 

ปีการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) 
32 

 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

39 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง 
 

เรื่อง 
 

หน้า 
 

1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 2 
2 ข้อมูลนักเรียน 3 
3 ข้อมูลอาคารสถานที่ 3 
4 ข้อมูลงบประมาณ 5 
5 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 6 
6 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผ่านมา 11 
7 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 11 
8 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา   12 
9 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 
10 ผลการดำเนินงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 15 
11 เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 19 
12 ผลการดำเนินงาน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 22 
13 ผลการดำเนินงาน มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน     

เป็นสำคัญ 
25 

14 ภาพรวมผลการประเมินตนเอง จุดเด่น จุดควรพัฒนา 28 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพ เรื่อง หน้า 
 

1 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติระดับโรงเรียนจังหวัดสังกัด
ประเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมปีการศึกษา 
2560-2562 

7 

2 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติระดับโรงเรียนจังหวัดสังกัด
ประเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมปีการศึกษา 
2560-2562 

7 

3 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบด้วยข้อสอบปลายปีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2560-2562 

8 

4 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบด้วยข้อสอบปลายปีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ปีการศึกษา 2560-2562 

8 

5 แผนภูมิร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับ 2 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560-2562 

9 

6 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ปีการศึกษา 2560-2562 

9 

7 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 
2560-2562 

10 

8 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา    
2560-2562 

10 

9 แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการตามแบบ STEP MODEL 21 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่6 มีจำนวนนักเรียน 1,015 คน  บุคลากร สายงานบริหาร จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 60 คน บุคลากร
อื่น จำนวน 14 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายบุญเทพ  พิศวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ        
ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการตามแนวทางของ STEP MODEL 
  จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 พบว่า ภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ  
ดีเลิศ ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 2 ยุทธศาสตร์หลัก
ได้แก่ 1) ให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและให้นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งกาเรียนรู้ 2) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่ว่า “คุณธรรมทุกพ้ืนที่ทำ
ความดีทุกวัน” มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ มีการบริหารและการ
จัดการโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหาร STEP MODEL ดังนี้  
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และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับดีเลิศ มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และเป็นบุคคลแห่งกาเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายสำคัญ 4 เป้าหมาย ได้แก่ 1) คุณธรรมเต็มเปี่ยม 2) ยอด
เยี่ยมวิชาการ 3) สื่อสารสองภาษา และ 4) ล้ำหน้าทางอาชีพ ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี 3) การพัฒนาอาคารสถานที่ 4) การพัฒนาครู และ 5) การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ 1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 2) นักเรียนทักษะในการประกอบอาชีพและการทำงาน 3) นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 4) สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความร่มรื่นสวยงาม อบอุ่นและปลอดภัย จุดพัฒนา คือ การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) และมีแผนงาน/แนวทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น คือ 1) จัดการเรียนการการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานทางการเรียนให้กับนักเรียน
ที่มีพื้นฐานทางการเรียนต่ำ ให้มีพื้นฐานทางการเรียนที่สูงขึ้นให้สามารพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ 2) จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งกาเรียนรู้  3) พัฒนาครูให้สามารถการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) พัฒนาระบบการนิเทศการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป  
    ชื่อโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เลขที่ 242 หมู่ 2 ถนนรอบเวียง  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 57150 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย –พะเยา) โทร 0-5377-7104,           
0-5365-0754 โทรสาร 0-5377-7104, 0-5365-0754 ต่อ 26 Website :  www.csws.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 51 ไร่  3 งาน 53 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ  6 ตำบล ได้แก่ 
ตำบลโยนก ตำบลเวียง  ตำบลบ้านแซว ตำบลป่าสัก ตำบลศรีดอนมูล และตำบลแม่เงิน ผู้บริหารสถานศึกษาชื่ อ 
นายบุญเทพ  พิศวง วุฒิการศึกษา กศม. สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 
ธันวาคม 2559  

     ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
           โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่บ้านเวียง เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ถนนรอบเวียง ตำบลเวียง อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 เปิด
สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน 31 คน โดยให้เป็นสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ชื่อว่า  
“โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  สาขาเชียงแสน” ตั้งอยู่บน  เนื้อที่ 51 ไร่  3 งาน  53  ตารางวา 
 นายดิเรก  สมยา  ศึกษาธิการอำเภอเชียงแสนในขณะนั้นเป็นครูใหญ่คนแรก มีพ่อค้าประชาชน  คหบดี
และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้างเพ่ือนำไปสร้างอาคารเรียนเพ่ิมขึ้นอีก 
 ปี พ.ศ. 2512  ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเชียงแสน โดยมี ชื ่อว่า  
“โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม” 
 ปี  พ.ศ. 2513  กรมวิสามัญศึกษาได้บรรจุแต่งตั้ง  นายบุญส่ง   เชื้อเจ็ดตน  ครูประจำการคนแรกของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 ปี  พ.ศ. 2514  กรมวิสามัญได้แต่งตั้งให้  นายบุญภพ   ชัยศิลปิน  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ. 2526  ได้เปิดทำงานสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  2  ห้องเรียน  เปิดทำการ
สอน  3  แผนการเรียน  คือ  คณิต – อังกฤษ,  เกษตร,  และแผนการเรียนคหกรรม 
 ปีการศึกษา 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายชูชาติ  สงวนงาม ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่และ
ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ  ปี  พ.ศ. 2532 
 ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายประเสริฐ  สุวรรณจิตต์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา  พัวนุกุลนนท์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 ปีการศึกษา 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายบุญภพ  ชัยศิลปิน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 ปีการศึกษา 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสมเจตน์  รัตนสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 ปีการศึกษา 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายเสรี สุวรรณเพชร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายสังคม  โทปุรินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ปีการศึกษา 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   

ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   

ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายบุญเทพ  พิศวง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน 
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    1.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

  1) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลกร ผู้อำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
2562 

1 1 52 2 6 14 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 
  
 
 

 
3) วิทยฐานะ 

 
 
 
 
  

4) จำนวนครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน  
 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
 (ชม./สัปดาห์) 

1. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 24 
2. คณิตศาสตร์ 6 24 
3. วิทยาศาสตร์ 9 24 
4. ภาษาไทย 6 23 
5. ภาษาต่างประเทศ 10 28 
6. สุขศึกษา พลศึกษา 4 24 
7. ศิลปศึกษา 3 24 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 30 

รวมทั้งหมด 53 25 
 

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
2562 

10 39 - 26 - 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 ครู คศ.5 

ปีการศึกษา 
2562 

7 7 19 19 - - 
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  1.2 ข้อมูลนักเรียน 

 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  1,015 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้          
(ข้อมูล 10 พ.ย. 2562) 

  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 6 113 103 216 36 

ม.2 5 80 102 182 36 

ม.3 6 66 88 154 26 

ม.4 5 72 93 165 33 

ม.5 5 55 81 136 27 

ม.6 6 91 71 162 27 

รวม 33     

รวมทั้งหมด 477 538 1,015  

 
 

  1.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
1) อาคารเรียน  จำนวน  3  หลัง 
 

อาคาร 
จำนวน 

ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องอ่ืนๆ ห้องน้ำ 
1.  อาคาร 1 14 ห้อง 1 ห้อง - 4 ห้อง 
2.  อาคาร 2 16 ห้อง - 8 ห้อง 4 ห้อง 
3.  อาคาร 3 12 ห้อง - 9 ห้อง 12 ห้อง 
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        2) อาคารอเนกประสงค์ 10 หลัง 
 

อาคาร 
จำนวน 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องอ่ืนๆ ห้องน้ำ 
1.  อาคารหอประชุม - - - - 8 ห้อง 
2.  อาคารสินสอน - 2 ห้อง 2 ห้อง - 5 ห้อง 
3. อาคารศาลาธรรม 1 ห้อง - - 1 ห้อง - 

4. อาคารเรียน 
  อุตสาหกรรม 

1 ห้อง 1 ห้อง - - - 

5. อาคารเรียน 
  คหกรรม 

2 ห้อง - - - - 

6. อาคารพลศึกษา 3 ห้อง 1 ห้อง - - 1 ห้อง 
7. อาคารส่งเสริม 
  กิจการนักเรียน 

- - 1 ห้อง 2 ห้อง 2 ห้อง 

8.อาคารเกษตร 1 ห้อง - - - 1 ห้อง 

9.อาคารรับรอง - - - 1 ห้อง - 

10.อาคารโรงอาหาร - - - - - 

11.อาคารเรียน 
  ศิลปะ 

1 ห้อง - - - - 

12. อาคารดนตรี 1 ห้อง - - - 1 ห้อง 
13.อาคารดนตรี
พ้ืนเมือง 

1 ห้อง - - - - 

14. อาคารโรงน้ำดื่ม - - - 1 ห้อง - 

 
         3) สนามกีฬา 

สนามกีฬา จำนวน 
1. สนามฟุตบอล 1 สนาม 
2. สนามฟุตซอล 2 สนาม 
3. สนามบาสเกตบอล 2 สนาม 
4. สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม 
5. สนามเปตอง 4 สนาม 
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6. สนามตะกร้อ 2 สนาม 
 

4)  ห้องน้ำนักเรียน 4 หลัง 
5)  บ้านพักครู 9 หลัง 
6)  หอสมุด/ห้องสมุด/อาหารห้องสมุด จำนวน 2 ห้อง 
7)  ป้อมยาม จำนวน 2 หลัง 
8)  บ้านพักภารโรง จำนวน 2 หลัง 
9)  ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป จำนวน 1 แห่ง 
10)  ประดิษฐ์ฐานพระวิษณุกรรม จำนวน 1 แห่ง 
11) โรงจอดรถ จำนวน 5 โรง 

 
  1.4 ข้อมูลส่ิงอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
    1) โทรทัศน์ในห้องเรียน ขนาด 50 นิ้ว    จำนวน  40 เครื่อง 
    2) เครื่องส่งสัญญาณโปรเจ็กเตอร์     จำนวน   8  เครื่อง 
    3) จุดกระจายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว 1 Gb/500 Mb จำนวน  33 จุด 
 
  1.5 ข้อมูลงบประมาณ  
                      งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

แหล่งที่ได้รับ จำนวน (บาท) 
- เงินงบประมาณ 3,593,000 
- เงินนอกงบประมาณ 4,589,102 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      8,182,102 

 
  1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

          1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะลักษณะชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นครอบครัว
รวม และ ครอบครัวเดี่ยวปะปนกัน ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  มีประชากรประมาณ  50,388  คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีโบราณสถานของเมืองเชียงแสนเก่าอยู่ใน
บริเวณตัวอำเภอ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคเหนืออาชีพหลักของ
ชุมชน คือ ทำนา ทำสวน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที ่เป็นที่ร ู ้จัก
โดยทั่วไป คือการฟ้อนรำ การเล่นดนตรีพื้นเมือง 

         2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 22,000 บาทจำนวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 4  คน 

         3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนเชียงแสนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเวียงชียงแสน มี
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โบราณสถานมากมาย เช่น เจดีย์วัดป่าสัก แนวกำแพงเมือง พระธาตุเจดีย์
หลวง วัดมุงเมือง วัดพระบวช วัดพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุผาเงา วัดพระธาตุจอมกิตตินอกจากนี้ยังเป็น
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เมืองประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศจีนตอนใต้ผ่านทางแม่น้ำโขงจึงทำให้มีแหล่งการเรียนรู้   
ที่หลากหลาย 

 1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
       ตารางท่ี 1 จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) 
1 ห้องสมุด 961 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 961 
3 ห้องมัลติมีเดีย 730 
4 สวนสมุนไพร 961 

  
      ตารางท่ี 2 จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) 
1 สวนตุงและโคม 390 
2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย 213 
3 วัดร่องขุ่น 177 
4 ปางช้างเผือก จังหวัดเชียงราย 242 
5 บ้านไม้หอม ฮิโนกิแลนด์ จังหวัดเชียงใหม่    144 
6 ศูนย์วิปัสสนาสากลไรเชิญตะวัน 85 
7 ศูนย์การเรียนรู้โชติดาราศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 104 
8 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  138 
9 ตลาดน้ำ “หมีเขียวยักษ์”  จังหวัดเชียงใหม่ 138 
10 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก  จังหวัดเชียงราย   70 
11 ป่าสัก   13 
12 วัดเจดีย์หลวง 13 
13 พิพิธภัณฑ์ 13 
14 กำแพงเมือง   13 
15 วัดอ้อมแก้ว 13 
16 ศูนย์วิจัยทางอาหาร โดยบริษัท ซีพี แรม จำกัด 8 
17 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 8 
18 วัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 8 
19 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 8 
20 โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร 8 
21 ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 8 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) 8 
23 Sea Life Bangkok Ocean World 8 
24 แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ณ มาดามทุสโซ 8 
25 พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 

โรงพยาบาลศิริราช 
8 
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26 พระบรมมหาราชวัง  8 
27 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 8 

 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ (ผล O-NET ม.3, ม.6)  
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติระดับโรงเรียนจังหวัดสังกัดประเทศ  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมปีการศึกษา 2560-2562 
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ภาพที่ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติระดับโรงเรียนจังหวัดสังกัดประเทศ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมปีการศึกษา 2560-2562 

 
 

     2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ม.1, ม.2) 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบด้วยข้อสอบปลายปีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2560-2562 
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ในระดบั 2 ขึ้นไป ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560-2562
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ภาพที่ 4 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบด้วยข้อสอบปลายปีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ปีการศึกษา 2560-2562 

 
  2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แผนภูมิร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับ 2 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560-2562 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ปีการศึกษา 2560-2562 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีการศึกษา 2560-2562 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

84.08 86.69 84.21

13.94 12.6 9.35
1.94 0.57 0.820.04 0.14

5.62

0

20

40

60

80

100

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

99.76 99.22 98.25

0.24 0.78 1.75
0

20

40

60

80

100

120

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

ผ่าน ไม่ผ่าน



11 

ปีการศึกษา 2560-2562 
 
  2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา  
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ  

(ปี 2559) 
ระดับคุณภาพ 

(ปี 2560) 
ระดับคุณภาพ 

(ปี 2561) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดี ดี ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดี - 

 
  2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
                    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี
ดี

มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง

ประสงค์ 
    √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    √  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น    √  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   
ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 
   √  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   √  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

   √  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

   √  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 
   √  

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
                    มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็น

เลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 
   √  

 

     โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย  80.10 
  - ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง            ไม่รับรอง 
  หมายเหตุ : ประเมินซ้ำ 
 
   2.4 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา   
  1) สรุปข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ แยกตามระบบ TCAS 
รอบท่ี 1-5 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ปีการศึกษา 2562 
 

ลำดับ สถาบัน 
จำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 

รวม TCAS 
1 

TCAS 
2 

TCAS 
3 

TCAS 
4 

TCAS 
5 

1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 - - - - 1 
2 มหาวิทยาลัยพะเยา 7 - - - - 7 
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 2 - - - - 2 
4 วิทยาลัยเชียงราย 2 - - - - 2 
5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ 5 - - - - 5 
6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 1 - - - - 1 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 23 - - - - 23 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 - - - - 1 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5 - - - - 5 
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 1 - - - - 1 
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 4 - - - - 4 
12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 2 - - - - 2 
13 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 11 - - - - 11 
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
1 - - - - 1 

รวม 66 - - - - 66 
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2) สรุปข้อมูลนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 

สถาบัน คณะ/สาขา 
จำนวน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา เทคนิคการแพทย์ 1 7 

แพทยศาสตร์ 1 

วิทยาลัยการศึกษาและวิทยาศาตร์ 1 

การจัดการศึกษา 1 

บริหารธุรกิจ 1 

นิติศาสตร์ 1 

วิทยาศาตร์ 1 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ วิศวกรรมและอุตสาหกรรม 1 2 

วิทยาศาสตร์ 1 
วิทยาลัยเชียงราย บริหารธุรกิจ 1 2 

พยาบาลศาสตร์ 1 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา

เขตเชียงใหม่ 
ศึกษาศาสตร์ 4 5 

ศิลปศาสตร์ 1 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา

เขตลำปาง 
ศึกษาศาสตร์ 

1 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครุศาสตร์ 8 23 

รัฐประศาสนศาสตร์ 6 

วิทยาการจัดการ 1 

มนุษยศาสตร์ 4 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

นิเทศศาสตร์ 1 

การจัดการการท่องเที่ยว 1 

บริหารธุรกิจ 1 

ร้อยละ 48.18 - - - - 48.18 
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สถาบัน คณะ/สาขา 
จำนวน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มนุษยศาสตร์ 1 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ 2 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3  

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ธุรกิจค้าปลีก 1 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 4 

อาหารและโภชนาการ 1  

การท่องเที่ยว 1  

บริหารธุรกิจ 1  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย การตลาด 2 2 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ก่อสร้าง 2 10 

โยธา 1  

ช่างเชื่อมอุตสาหการ 5  

งานไฟฟ้ากำลัง 2  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 1 1 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่าอากาศ 3 3 
ประกอบอาชีพ ธุรกิจครอบครัว 2 8 

ลูกจ้าง 6  

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในหลักสูตรปกติและ
หลักสูตรทวิศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเชื่อมโลหะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี และอาหารและ
โภชนาการ พร้อมกับส่งเสริมการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในขณะเดียวกันโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นอกห้องเรียนเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เช่น กิจกรรมระเบียงความรู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมวัด
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน กิจกรรมวันพาย กิ จกรรมการ
เรียนการสอนวิชา IS และโครงการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระบบทวิศึกษา กิจกรรมโฮมรูมและแนะแนว กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นต้น 
 
2. ผลการดำเนินงาน 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ค่าเป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
1) ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 มี
ความสามารถในการใชภ้าษาไทย
เพือ่การอ่านจบัใจความส าคญั การ

มกีารด าเนินงานโดยจดั
กิจกรรมระเบียงความรู้
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใช้
ภาษาไทยเพือ่การอ่านจบัใจความ
ส าคญัการเขยีนสือ่สาร และการพดูใน
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เขยีนสือ่สาร   และสามารถพดูในที่
ชุมชนในระดบั ดขีึน้ไป 

ทีชุ่มชนในระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 
91.29  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
2 )  ผู้ เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  5 0   มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน และการสื่ อสาร โดยใช้
ภาษาองักฤษในระดบั  ดขีึน้ไป 

มีการดำเนินงานโดยจัด
กิจกรรมการวัดระดับ
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ     
  

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชภ้าษา 
องักฤษเพือ่การสือ่สารอยู่ในระดบัด ี  
ขึน้ไป รอ้ยละ 44.04 ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 

3) ผูเ้รยีนระดบัชัน้ ม.1-3 รอ้ยละ 
60 มคีวามสามารถในการใช้
ภาษาจนีเพือ่การสือ่สารอยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป 

มีการดำเนินงานโดยจัด
กิจกรรมวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาจีน 

ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

4) ผู้เรียนร้อยละ 73.50 มีทักษะการ
คิดคำนวณอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มีการดำเนินงานโดยจัด
กิจกรรมวันพาย 

ร้อยละ 73.54 ของผู้เรียนมีทักษะการ
คิดคำนวณอยู่ในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

5) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

มีการดำเนินงานโดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิชา IS  

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อยู่ในระดับดีขึ้น เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

6) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

มีการดำเนินงานโดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิชา IS และกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลักสูตรทวิ
ศึกษา 
 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถ  
ในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดี   
ขึ้นไป เท่ากับค่าเป้าหมาย 

7) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถ
ในการสร้างผลงานและนำเสนอ โดย
ใช้กระบวนการสืบค้นและเทคโนโลยี
อยู่ในระดับดี 
 

มีการดำเนินงานโดยจัด
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี 

ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

8) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นจาก
พ้ืนฐานเดิมร้อยละ 2.00-2.99 
 

มีการดำเนินงานโดยจัด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 2.25 ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนปีการศึกษา 2562 
เท่ากับ 2.81 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2561 0.09 เท่ากับค่าเป้าหมาย 
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ค่าเป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
9) ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
2.00-2.99 

มีการดำเนินงานโดยจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้จัดกิจกรรม
ติวโอเน็ต 

ร้อยละ 3.51 ของผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ลดลง
จากปีการศึกษา 2561 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 2.68 ของผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ลดลง
จากปีการศึกษา 2561 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
 

10) ผู้เรียนหลักสูตร
ทวิศึกษาร้อยละ 80 
มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ 
ทีดี่ต่องานอาชีพ 
 

มีการดำเนินงานโดยจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนระบบทวิศึกษา 

ร้อยละ 83.67 ของผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ สูงกว่าคา่เป้าหมาย 

11) ผู้เรียนระดับชั้น 
ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 
80 มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ 
ที่ดตี่องานอาชีพ 
 

มีการดำเนินงานโดยจัดกิจกรรมโฮมรูม 
แนะแนว และกิจกรรมการแนะแนว
ศึกษาต่อ ม.6 

ร้อยละ 94 ของผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6      
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
    2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  

ค่าเป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
1) ผู้เรียนร้อยละ 96  
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1) มีการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกทุกวัน และกลุ่มกิจการ
นักเรียนเป็นฝ่ายสรุปทุกสัปดาห์ 
2) มีการประเมินกิจกรรมโฮมรูม 
3) ประเมินจากการเข้าเรียน 
4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียนร้อยละ 96                
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด เท่ากับ
ค่าเป้าหมาย 
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5) ประเมินจากการบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

 

ค่าเป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
2) ผู้เรียนร้อยละ 

99.2 มีความภูมิใจ 

ในท้องถิ่นและความ

เป็นไทย 

 

จัดส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม โดย
จัดกิจกรรมดังนี้ 
1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2) กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา 
3) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 
4) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
5) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
6) กิจกรรมทำบุญตักบาตร  
7) นาฏศิลป์สู่ชุมชน 

ผู้เรียนร้อยละ 99.2 มีความพึงพอใจ
ในโครงการหรือกิจกรรมที่จัดทำข้ึน   
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจำวัน เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

3) ผู้เรียนร้อยละ 

99.3 ยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความ

แตกต่างและ

หลากหลาย 

มีการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 
2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
3) กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
4) กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ ส 2.1 ม 2/4 
รายวิชาสังคมศึกษาฯ อธิบายความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
นำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
5) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
6) กิจกรรมค่ายคุณธรรม  
7) กิจกรรมแนะแนว 

ผู้เรียนร้อยละ 99.4 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

4) ผู้เรียนร้อยละ 
99.1 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

มีการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนางานอนามัย 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
4. กิจกรรมแนะแนว 
5. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
6. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
7. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

ผู้เรียนร้อยละ 99.1 มีความพึงพอใจ   
ในโครงการหรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้น
นักเรียนได้รับความรู้มีทักษะ
สมรรถภาพ สุขภาพ และการมีจิต
สาธารณะต่อสังคมที่ดี ได้แสดงออก 
ซึ่งความรู้ความสามารถในด้านสุข
ภาวะทางกาย และได้แสดงออกถึง
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 ความมีจิตสาธารณะต่อสังคมตาม
ศักยภาพ เท่ากับค่าเป้าหมาย  

 
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. กิจกรรมระเบียงความรู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. ผลงานการจัดกิจกรรมรักการอ่าน 
3. แบบสรุปบันทึกคะแนนบันทึกการอ่านและการพูด 
4. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ม.1-6 
เรื่องการพูด 
5. กิจกรรมการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
6. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 
7. ผลการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน       
8. กิจกรรมวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน 
9. ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน
ของนักเรียน 
10. กิจกรรมวันพาย 
11.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
12. ชิ้นงานของนักเรียน 
13. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 
14. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา IS และโครงการ 
15. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี 
16. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี 
17. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี 
18. สรุปผลการประเมินการนำเสนอและกระบวนการ
สืบค้นและเทคโนโลยี 
19. ชิ้นงาน/ผลงานการนำเสนอและกระบวนการสืบค้น
และเทคโนโลยี 
20. แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี 
21. เอกสารการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา (ปพ.5) 
22. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 
2. โครงการ ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
    2.1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    * กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา 
   * กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 
   * กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
   * กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
    * กิจกรรมทำบุญตักบาตร  
    * นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
 
    2.2) กิจกรรมธรรมช่วยคุณ 
    * การเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 
    2.3) กิจกรรมกัลยาณมิตร 
   * แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกาย 
    * แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 
   * แบบบันทึกการตรวจเช็คนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธง 

* แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   * แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
   2.4) กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร 
3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
5. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
6. กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ ส 2.1 ม 2/4รายวิชาสังคม
ศึกษาฯ อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
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23. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ระบบทวิศึกษา 
 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
7. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
8. กิจกรรมค่ายคณุธรรม  

   
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

24. รางวัลและผลงานของนักเรียนในการแข่งขันทักษะ
วิชาการของทวิศึกษา 
25. ภาพกิจกรรมฝึกงานทวิศึกษา 
26. กิจกรรมโฮมรูมและแนะแนว 
27. กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ ม.6 
28. ชุมนุมเก่ียวกับอาชีพ 
29. แบบสรุปการทำแบบทดสอบความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ 
30. ภาพกิจกรรม 

 

9. กิจกรรมแนะแนว 
10. โครงการพัฒนางานอนามัย 
11. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
12. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
13. กิจกรรมแนะแนว 
14. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
15. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
16. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 

 
 
 4. จุดเด่น 
  1. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการอ่าน จับใจความสำคัญ การเขียนสื่อสาร และสามารถพูด
ในที่ชุมชน 
     2. นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงออกซ่ึงความเป็นไทย อย่างเหมาะสม 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
    2. ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของผู้เรียน 
 
6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดำเนินการ ดังนี้  
 แผนปฏิบัติการที่ 1 ส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างสม่ำเสมอ 
 แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆมากขึ้น 
 แผนปฏิบัติการที่ 3 ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่หลากหลายเพื่อสนองความถนัด 
           ความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น  

แผนปฏิบัติการที่ 4 ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง 
แผนปฏิบัติการที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนงานสภานักเรียนแบบมีส่วนร่วม 
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แผนปฏิบัติการที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการบริหารจัดการ   
      การบร ิหารจ ัดการของผ ู ้บร ิหาร ใช ้กระบวนการบร ิหารจ ัดการตามแนวทางของ STEP MODEL               
เป็นเครื่องมือการบริหารงาน มีจุดเน้น ดังนี้1) S : Student Development ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีเป้าหมาย คือ 1. คุณธรรมเต็มเปี่ยม 2. ยอดเยี่ยมวิชาการ 
3. สื่อสารสองภาษา 4. ล้ำหน้าทางอาชีพ 2) T : Teacher Development ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาครู     
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2. PLC โดยมีเป้าหมาย คือ 1. เป็นแบบอย่างที่ดี 2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้        
3. ดูแลนักเรียนเหมือนลูก  3) E : Environment Development ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาหลักสูตร         
2. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 3. การพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมีเป้าหมาย คือ 1. หลักสูตรดี 2. มีสื่อเทคโนโลยีพร้อม   
3. สิ่งแวดล้อมสวยงาม และ 4) P : Participation ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 2. สร้าง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเป้าหมาย คือ 1. สัมพันธ์ชุมชนดี 2. มีเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งถ้าปฏิบัติตาม
แนวทางทั้ง 4 แล้วส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงานทั่วทั้งองค์กร และเกิดประสิทธิผลเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนจนบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดจนเกิดเป็นคุณภาพของสถานศึกษา 
 

 
  

ภาพที่ 9 แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการตามแบบ STEP MODEL 
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โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวนโยบายการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู ้เรียนตาม
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ มีการจัดกิจกรรมตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการและแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบได้ร่วมกัน
พัฒนา 
 4. ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายช่วยกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา 
 5. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6. สถานศึกษาได้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการสร้างภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียน โดยส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 7. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดำเนินการตาม 8 องค์ประกอบ ในกรอบการ
บริหารจัดการแบบ PDCA ทำให้ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม          
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ทุกมาตรฐาน 
 
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ที่กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ อยู่ในระดับ 

ดีเลิศ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพ
ของสถานศกึษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา       

และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดีเลิศ   

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด าเนินงานพฒันาวชิาการที่
เน้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

4) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับยอด

เยี่ยม 

ครูและบุคลากรร้อยละ 83 ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่นและ

ปลอดภัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพและมคีวามปลอดภยั เป็นไปตามค่าเป้าหมาย      
ที่กำหนดไว้ 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนรู้ 

จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิาร
จดัการและการจดัการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาและเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
 

 
 

3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. แผนปฏิบัติการประจำปี 

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. รายงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มงาน 
6. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
7. หลักสูตรสถานศึกษา 
8. แผนภูมิโครงสร้างระบบการบริหารงาน 
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9. คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 
10. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
11. บันทึกการประชุมกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. บันทึกการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
14. รายงานกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
15. รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
16. รางวัลบัณณาสสมโภช 
17. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
18. PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
19. โครงการศึกษาดูงาน 
20. สถิติการเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร 
21. รายงานการเข้ารับการอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
22. ข้อมูลครูที่พัฒนาตนเองโดยการผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
23. ข้อมูลครูที่พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ 
24. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
25. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
26. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
27. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
28. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
29. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
30. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 
31. แฟ้มผลงานผู้เรียน 
32. รายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
33. เว็บไซต์ของโรงเรียน 
 

4. จุดเด่น  
   โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน มีภาคี
เครือข่ายที่เข้มเข็งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
  1. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้อือ้ต่อการใชง้านมากขึน้ 
          2. พัฒนาโครงการนิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้ ........ 
    แผนปฏิบัติการที่ 1  พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม  
 แผนปฏิบัติการที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำข้อมูลมา 
           ใช้ได้สะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด 
    แผนปฏิบัติการที่ 3  พัฒนาระบบการนิเทศภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายที่ โรงเรียนได้กำหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยเฉพาะคุณภาพ
ผู้เรียน โดยดำเนินการวางแผนวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล วางแผนการวิเคราะห์หลักสูตร อันประกอบด้วย
คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมาย เชิงนโยบายให้คณะครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำมาใช้ ในการกำหนดสื่อ แหล่งเรียนรู้ ออกแบบวิธีการ เครื่องมือและ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

เมื่อได้กำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายของโรงเรียนชัดเจน จึงนำมาปฏิบัติจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน โดยครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนที่วางจัดกิจกรรมที่วางไว้ แล้วใช้ผลการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ปรับปรุงระหว่างเรียน ตัดสินเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้/รายวิชา  มีการบันทึกผลหลังการจัดการ
เรียนรู้หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขหรือให้เกิด
การพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป โดยครูทุกคนในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ร่วมกันทำกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม PLC 

   

2. ผลการดำเนินงาน 
     

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1) ครูผู้สอนร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ครูผู้สอนร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ      
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต             
เท่ากบัค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2) ครูผู้สอนร้อยละ 87 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ครูผู้สอนร้อยละ 87 มีแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย          
ที่กำหนดไว้ 
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3) ครูผู้สอนร้อยละ 85  มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดังนี้ 
1. ครูมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 
2. ครูจัดบรรยากาศห้องเรียนให้มีสภาพน่าเรียน จูงใจใฝ่เรียนรู้ 
3. มีการบันทึกผลการติดตามแก้ไขผลการเรียน 
ซึ่งมีผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
4) ครูผู้สอนร้อยละ 97 ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผล   มาพัฒนาผู้เรียน 

1. ครูร้อยละ 97 มีแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

มีเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ครทูุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน 

ซึ่งมีผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

5) ครทูุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

1. ครทูุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (PLC) 

2. ครูทุกคนมีงานวิจัยที่เกิดจากการนำวิธีการมาใช้แก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนรู้ซึ่งมีผลการประเมิน ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
 
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  

2. บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน   
3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
4. คำอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชา 
5. โครงการสอนแผนการวัดและประเมินผล/แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
7. บันทึกการนิเทศ 
8. ผลงานนักเรียน 
9. งานวิจัยในชั้นเรียน  
10. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
11. โครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
12. โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
13. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้าง/พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล  
14. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ (วิจัยชั้นเรียน) 
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15. สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
16. สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 
17. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4 
18. ค่ายคุณธรรมปี 2562 
19. กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ 

 

 

4. จุดเด่น  
  1. ครูทุกคนได้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ 100  
 2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ู(PLC) 
 3. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
 4. ครูใช้กระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนยงัอยู่ในระดบัที่ควรพฒันาให้สูงขึ้น  ดังนั้นครูจึงต้องพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พัฒนาศักยภาพครูในด้านการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

 
6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้  
    แผนปฏิบัติการที่ 1  พัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21   
           และใช้เว็บไซต์พัฒนาเพื่อการเรียนการสอน  
 แผนปฏิบัติการที่ 2  ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติการที่ 3  พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย และเพียงพอต่อ 
           ความต้องการของครูและนักเรียน  
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ส่วนที่ 3 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  
สามารถสรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 

 
ภาพรวมผลการประเมินตนเอง 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 
    1. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย      
เพ่ือการอ่าน จับใจความสำคัญ การเขียนสื่อสาร        
และสามารถพูดในที่ชุมชน 
     2. นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
แสดงออกซ่ึงความเป็นไทย อย่างเหมาะสม 

คุณภาพผู้เรียน 
    1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
    2. ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของผู้เรียน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ         
มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน        
มีภาคีเครือข่ายที่เข้มเข็งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้อือ้
ต่อการใชง้านมากขึน้ 
    2. พัฒนาโครงการนิเทศภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
    1. ครูทุกคนได้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ 100 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยู่ใน
ระดับท่ีควรพัฒนาให้สูงขึ้น ดังนั้นครูจึงต้องพัฒนา
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 2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
 3. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 
 4. ครูใช้กระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุงผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน พัฒนาศักยภาพครูในด้านการเรียนการสอน 
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการ
สอนให้มากข้ึน 

 

 
 

แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 แผนปฏิบัติการที่ 1 ส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างสม่ำเสมอ 
 แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆมากขึ้น 
 แผนปฏิบัติการที่ 3 ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่หลากหลายเพื่อสนองความถนัด 
                ความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น  

 แผนปฏิบัติการที่ 4 ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง 
 แผนปฏิบัติการที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนงานสภานักเรียนแบบมีส่วนร่วม 
 แผนปฏิบัติการที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพ่ิมข้ึน 

 แผนปฏิบัติการที่ 7 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์  
 แผนปฏิบัติการที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  
     แผนปฏิบัติการที่ 9 พัฒนาระบบการนิเทศภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
 แผนปฏิบัติการที่ 10 พัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21   
                  และใช้เว็บไซต์พัฒนาเพื่อการเรียนการสอน  
 แผนปฏิบัติการที่ 11 ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติการที่ 12 พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย และเพียงพอต่อ 

       ความต้องการของครูและนักเรียน 
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ส่วนที่ 4 
ความโดดเด่นของศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน โดยได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่
ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด 
ดังมีรายการต่อไปนี้   
 1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จนนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ดังนี้ 
     - รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4–6   
     - รางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 
     - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดการสวดมนต์แปลอังกฤษ  
 2) การจัดการศึกษาในหลักสูตรทวิศึกษา จนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ  
 3) การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการส่งเสริมการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นเรียนภาษาจีนพ้ืนฐาน มีกิจกรรมส่งเสริมค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาจีน การเรียนกับครูเจ้าของภาษา
โดยตรง และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาภาษาเพื่อนบ้าน เช่น ภาษาพม่า ภาษาลาว ในส่วนของกิจกรรมชุมนุม
มัคคุเทศก์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ จนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ  
 4) การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยมีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย 
 
บริบทของโรงเรียน 
 โรงเร ียนเชียงแสนวิทยาคม เป็นโรงเร ียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเชียงแสน  จังหวัดเช ียงราย              
เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นเมืองประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน
ตอนใต้ผ่านทางแม่น้ำโขงจึงทำให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย บริบทของสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนเป็น
ต้นกำเนิดแห่งอารยะธรรมล้านนา มีวัฒนธรรม ประเพณีที่เข้มแข็ง ช่วยหล่อหลอมปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม
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นักเรียนได้ด ีทำให้นักเรียนมีความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม การประกอบอาชีพ และการให้บริการแก่ชุมชน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่านิยมนำบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนเดิม ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีการบริหารเชิงระบบ มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก ทำให้
สถานศึกษามีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงมีเทคโนโลยียุคปัจจุบันทีส่ะดวกรวดเร็ว 
และเข้าถึงไดง้่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 ค าสัง่โรงเรยีนเชยีงแสนวทิยาคม 

ที ่๓๖๖/๒๕6๒ 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา ๒562 (เพิม่เตมิ) 

-------------------------------- 
  ตามที ่พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อนั
น าไปสู่การก าหนดใหม้มีาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานขึน้ ประกอบกบัไดม้กีารประกาศใชก้ฎกระทรวงการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศกึษาธกิารมกีารประกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาระดบั
ปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศูนยก์ารศกึษาพเิศษ พ.ศ.2561 ลงวนัที ่
6 สงิหาคม 2561 ส าหรบัให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและเตรยีมการส าหรบัการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมัน่ใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายว่าการจดัการศกึษาของสถานศกึษามคีุณภาพ ไดม้าตรฐาน และคงรกัษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มีระบบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา จดัท า
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จดัให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพือ่พฒันาสถานศกึษาใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน และจดัสง่รายงานผลการประเมนิตนเองให้แก่
หน่วยงานตน้สงักดัเป็นประจ าทุกปี นัน้ 
  ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินงานมกีารขบัเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมสี่วนร่วมของ
ผูเ้กี่ยวขอ้ง และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและค่าเป้าหมายตามทีโ่รงเรยีนก าหนด โรงเรยีน
เชยีงแสนวทิยาคม  จงึแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ดงัรายชื่อต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ   
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1. นายบุญเทพ พิศวง  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
2. นางอสมาภรณ์ อักษร รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา หวัหน้ากลุ่มบรหิารวชิาการ กรรมการ 
4. นายธวัชชัย อุ่นกาศ หวัหน้ากลุ่มบรหิารทัว่ไป กรรมการ 
5. นายปรเมษฐ์ อินเขียว หวัหน้ากลุ่มกจิการนกัเรยีน กรรมการ 
6. นางมยุรตัน์       ตาใจ                   หวัหน้ากลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
7. นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง หวัหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน กรรมการ 
8. นางภัทรียา ชาวดร หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล กรรมการ 
9. นางเพ็ญศร ี กันแก้ว หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี กรรมการ 

/๑๐.นายชาตชิาย.....   
 

10.  นายชาติชาย ไตรพิริยะ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาฯ กรรมการ 
11. นายกฤษณ ์ ณ ลำปาง หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปศกึษา กรรมการ 
12. นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ กรรมการ 
13. 
14. 

นายณัฐกร ทูลศิริ 
นางชนญัชดิา     จติตป์รดี ี

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

กรรมการ 
กรรมการ 

๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 

นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วน 
นางอลิศลา ริยะสาร 
นางสุวภัทร       ด้วงแดง 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ     

กรรมการ 
    กรรมการและเลขานุการ 
    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

   มีหน้าท่ี ก ากบั ตดิตาม ใหค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสรมิ สนับสนุนให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขบัเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
ประสทิธผิล ประกอบดว้ย 
 
2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา   

๑. นายบุญเทพ พิศวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางอสมาภรณ์ อักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๔. นายธวัชชัย อุ่นกาศ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๕. 
๖. 

นายปรเมษฐ์ อินเขียว 
นางมยุรตัน์       ตาใจ                   

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
หวัหน้ากลุ่มอ านวยการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง 
นางภัทรียา ชาวดร 
คณะครูทุกท่าน 
นางอลิศลา ริยะสาร 

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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๑๑. นางสุวภทัร       ดว้งแดง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   มีหน้าท่ี ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน 
 
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา   
    มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑. นางศุทธินี          ไชยรินทร ์ หวัหน้างานวดัและประเมนิผลฯ ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุกูล          วังเวียงทอง เลขานุการงานวดัและประเมนิผลฯ รองประธานกรรมการ 
๓. นางชนัญชิดา      จิตต์ปรีดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

/๔.นางอลศิลา..... 
 
 

๔. นางอลิศลา         ริยะสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
๕. นางสาวรัชฎา      ตาใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

    ๖. 
๗. 

นายนิมิตร          ไตรบุญรักษ ์
นางสาวดารุณี เชื้อเจ็ดตน 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

กรรมการ 
กรรมการ 

   ๘. นางศรีสุนีย์ กันทาเดช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 

นายอนุชิต โปราหา 
นายเมธิชัย ชัยมินทร์ 
นางสาวชัญญานุช อ่ินคำ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

นายเจษฎา         กันทะดง 
นางสาวสุดารัตน์  แอฤทธ์ 
นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วน 
นางสาวศิรประภา บัวคอม 

นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. นายปรเมษฐ์       อินเขียว หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
๒. 
๓. 
๔. 

นายธวัชชัย อุ่นกาศ 
นายชาติชาย ไตรพิริยะ 
นางปิติญา สุวรรณรังษี 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๕. นายมนัส   ทองคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๖. นายปิยพงษ ์ ไม่มีเหตุ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางนิติกานต ์ ฟองวาริน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา กรรมการ 
๘. นางเสาวณิต       ศรีไพศาลเจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
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๙. นายพงศ์สุธี เลศักดิ ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
๑๐. 
๑๑. 

ร.ต.ท.ปฏิญญา     เมืองมา 
นางสาวจินตนา รัตนชัย 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๑๒. นายอรรณพ คำมีสว่าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นายนิวัฒน์ ผ่านวัฒนภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. 
๑๕. 

นายธีรยุทธ มาถา 
นางสาวลดาวัลลิ์ วงศ์ใหญ่ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กรรมการ 
กรรมการ 

๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 

 
 

๑๙. 

นายนิธิพัทร        พรมมา 
นายสุภาพ          จันทาพูน 
นายเกริกพล       ขัตตะ 
 
 
นายณัฐกร ทูลศิริ 

ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
/๑๙.นายณฐักร.....  
 
กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. นางนภัสร  พันพิงค ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

    มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. นางมยุรัตน์ ตาใจ หวัหน้ากลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง หวัหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสายบัว         วรภู หวัหน้างานการเงนิ กรรมการ 
๔. นางอลิศลา ริยะสาร หวัหน้างานประกนัคุณภาพฯ กรรมการ 
๕. 
๖. 

นายจักรินทร์ ชาวดร 
นางสุวภัทร ด้วงแดง 

หวัหน้างานอาคารสถานที ่
หัวหน้างานสารสนเทศ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๗. นางรัตตินันท์ ทูลศิริ ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ กรรมการ 
๘. นางสาวโปรดปราณ   คำเปลว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๙. 

๑๐. 
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขสุเมฆ 
นายธวัชชัย พานแก้ว 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๑๑. นายเกียรติศักดิ์    ทองอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู กรรมการ 
๑๒. 
๑๓. 

นายภูวดล          นิกรพันธุ์ 
นางภัทรียา ชาวดร 

นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. นางสาวญาณิชสา  ใจยะกว้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสมศรี  สวัสด ี หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางเพ็ญศร ี กันแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
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๔. 
๕. 
๖. 

นายกฤษณ ์ ณ ลำปาง 
นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
นางนิภาวรรณ วิชัย 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๗. นางสายรุ้ง รักษาด ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๘. นายรวี   คิดอ่าน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๙. นางสินีนาฎ ชัยเขต ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี กรรมการ 

๑๐. นางวิภา   กันสีเวียง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
๑๑. นางนันทพร แซ่หว่าง ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ กรรมการ 
๑๒. นายเกรียงไกร อภิธนัง ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรฯ์ กรรมการ 
๑๓. 

 
 

๑๔. 

นายวิธวินท์         จันทร์ลือ 
 
 
นายสาธิต           อิงอาน 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
 
 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กรรมการ 
/๑๔. นายสาธติ....   
 
 
กรรมการ 

๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 

นางสาวตุลาภรณ์  ขันเพชร 
นางสาวกานติ์ชนิต  ชอบชื่น 
นางสาวรัตติกาล   สานุ่ม 
นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๑๙. นางสาวณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

     มีหน้าท่ี ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน 
ด าเนินการประเมนิ และสรุปผลการประเมนิหลงัการประเมนิให้แจ้งผลการประเมนิ ให้ขอ้เสนอแนะในการ
ปรบัปรุงพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยยดึหลกัการประเมนิเพื่อพฒันา และสะทอ้นคุณภาพการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายความส าเรจ็ และเกณฑ์การประเมนิตามสภาพบรบิทของสถานศกึษา เน้นการประเมนิตาม
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานตามสภาพจรงิของสถานศกึษา เลอืกใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของ
สถานศกึษา และสะทอ้นคุณภาพ                การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศกึษาไดอ้ย่างชดัเจน  
 
4. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง   

๑. นางอสมาภรณ์    อักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รองประธานกรรมการ 
๓. นางภัทรียา ชาวดร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๕. 
๖. 

นางนภัสร  พันพิงค ์
นายอนุกูล          วังเวียงทอง 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 
กรรมการ 
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๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 
นายเมธิชัย ชัยมินทร์ 
นายอนุชิต โปราหา 
นางสาวณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๑๑. 
๑๒. 

นางสาวญาณิชสา  ใจยะกว้าง 
นางอลิศลา ริยะสาร 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางสุวภัทร ด้วงแดง หัวหน้างานสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขา 
 

        มีหน้าท่ี  รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไปของสถานศกึษา และขอ้มลูทีเ่ป็นผลการประเมนิ
ต่างๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะรอบที่ผ่านมา ผลการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายใน ภายนอกสถานศกึษา ผลการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา ฯลฯ จดัท ารายงานการประเมนิ
ตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรยีน ผลส าเรจ็ของกระบวนการบรหิารและการจดัการ และกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และ
หน่วยงานตน้สงักดั ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

/๕.คณะกรรมการ.....   
 
5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา     

๑. นางสุวภัทร ด้วงแดง หัวหน้างานสารสนเทศ นายทะเบียน 
๒. นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๓. นางภัทรียา ชาวดร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๔. นางอลิศลา ริยะสาร หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นางวิภา  กันสีเวียง 
นายจักรินทร์ ชาวดร 
นายอนุชิต โปราหา 
นางนภัสร  พันพิงค์ 
นายอนุกูล          วังเวียงทอง 
ร.ต.ท.ปฏิญญา     เมืองมา 

หัวหน้างานแนะแนว 
หวัหน้างานอาคารสถานที ่
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

ผู้ช่วยนายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน 
ผู้ช่วยนายทะเบียน 
ผู้ช่วยนายทะเบียน 
ผู้ช่วยนายทะเบียน 
ผู้ช่วยนายทะเบียน 

 

     มีหน้าท่ี  ด าเนินการเกี่ยวกบัข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกจิที่สถานศึกษาจดัเก็บตามนโยบาย ความ
จ าเป็นเร่งด่วน หรอืตามความจ าเป็นของสถานศกึษา ตรวจสอบและประมวลผลด้วยวธิกีารต่าง ๆ จดัเก็บ
ขอ้มลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบนั และมคีวามสะดวกในการใชห้รอืการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ 
 
6. คณะกรรมการรบัการประเมินคณุภาพภายนอก   

๑. นางอสมาภรณ์     อักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายธวัชชัย อุ่นกาศ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
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๔. 
๕. 

นายปรเมษฐ์ อินเขียว 
นางมยุรัตน์ ตาใจ 

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
หวัหน้ากลุ่มอ านวยการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 

 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 

นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง 
นางภัทรียา ชาวดร 
นางสินีนาฎ ชัยเขต 
นายจักรินทร์ ชาวดร 
นางศุทธินี          ไชยรินทร์ 
นางสมศรี  สวัสด ี
นางเพ็ญศรี กันแก้ว 
นายชาติชาย ไตรพิริยะ 
นายกฤษณ์ ณ ลำปาง 
นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
นายณัฐกร ทูลศิริ 
นางชนัญชิดา      จิตต์ปรีดี 
 
นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วน 
นายนิมิตร          ไตรบุญรักษ ์
นางสาวรัชฎา      ตาใจ 
นางนภัสร  พันพิงค์ 
นายอนุกูล          วังเวียงทอง 
นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ 
นางอลิศลา ริยะสาร 
นางสุวภัทร ด้วงแดง 

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานปฏิคมโรงเรียน 
หัวหน้างานอาคารสถานที ่
หัวหน้างานวัดและประเมินผลฯ 
หวัหน้างานวจิยัในชัน้เรยีน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
หัวหน้างานสารสนเทศ                   

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
/๑๘. นางสาว....   

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขา 

     มีหน้าท่ี  ตดิตามความเคลื่อนไหวในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่ เตรยีมรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสี ่โดยเตรยีมการต้อนรบัตามสมควร และใหค้วามร่วมมอื อ านวยความสะดวกในการประเมนิ
คุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่ 
 
 ทัง้นี้  ตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ลงชื่อ  

(นายบุญเทพ   พิศวง) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง ภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน             
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที ่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื ่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึ กษา หน่วยงานต้นสังกัด           
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล        
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 โรงเร ียนเช ียงแสนว ิทยาคม จ ึงกำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษา ระดับการศ ึกษา 
ขั ้นพื ้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู ้เกี ่ยวข้อง ทั ้งบุคลากร  
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
  

                        
        ลงชื่อ 

   (นายบุญเทพ   พิศวง) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการอ่านจับใจความสำคัญ การเขียนสื่อสาร และสามารถพูด
ในที่ชุมชน 

 ๒) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐาน 

 ๓)  นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
 ๔)  มีทักษะการคิดคำนวณ 
 ๕)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
 ๖)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๗) มีความสามารถในการสร้างผลงานและนำเสนอ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและเทคโนโลยี 
 ๘) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
 ๙) มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
 ๑๐) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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-------------------------------------- 
  โดยที่มปีระกาศใช้กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวง 
ศกึษาธกิาร เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน และระดบัการศกึษา         
ขัน้พืน้ฐานศูนยก์ารศกึษาพเิศษ ฉบบัลงวนัที ่๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  เพือ่ใหก้ารพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนเชยีงแสนวทิยาคม มคีุณภาพและไดม้าตรฐาน
ตามทีส่ถานศกึษาก าหนด จงึก าหนดค่าเป้าหมาย ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ โดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในการประชุมครัง้ที่ ๑ วนัที่ ๒๙ เดอืน มนีาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒  รายละเอยีดการก าหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วนัที ่๑๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
                        ลงชื่อ 

   (นายบุญเทพ   พิศวง) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการอ่านจับใจความ

สำคัญ การเขียนสื่อสาร และสามารถพูดในที่ชุมชนในระดับดีขึ้นไป 
ระดับยอดเยี่ยม 

 ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร โดยใช้
ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 

ระดับปานกลาง 

 ๓) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๗๓.๕๐ มีทักษะการคิดคำนวณอยู่ในระดับดีขึ้นไป ระดับดเีลิศ 
 ๕) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับดเีลิศ 

 ๖) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ระดับดเีลิศ 
 ๗) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสร้างผลงานและนำเสนอ โดยใช้

กระบวนการสืบค้นและเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี 
ระดับดเีลิศ 

 ๘) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนจากพ้ืนฐานเดิม
ร้อยละ ๒-๒.๙๙ 

ระดับดีเลิศ 

 ๙) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ    
๒-๒.๙๙ 

ระดับดีเลิศ 

 ๑๐) ผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษาร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี   
ต่องานอาชีพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

 ๑๑) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับยอดเยี่ยม 
 ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับยอดเยี่ยม 
 ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับยอดเยี่ยม 
 ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๑ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับยอดเยี่ยม 

 
 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ ระดับดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
ระดับดีเลิศ 

๒.๔ ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น

และปลอดภัย 
ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๒ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๗ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๓ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๔ ครูผู้สอนร้อยละ ๙๗ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๕ ครทูุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา    
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 
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ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเป้าหมายและผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการกำหนดค่าเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ 

ผลการประเมิน SAR ปี ๒๕๖๑ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

 
 

ระดับดี 

 
 
นักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘ (ดีเลิศ) 

 
 

ระดับดีเลิศ 
(ข้อที่ ๑-๔) 

     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดี นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยี่ยม มากท่ีสุดคือ ม.๕ 
(๘๐.๘๗%) น้อยที่สุดคือ ม.๑ (๕๐.๗๐%) ระดับดี มากที่สุดคือ ม.๑ (๔๘.๗๔%) น้อยที่สุดคือ 
ม.๒ (๑๗.๘๘%)  สว่นในระดับผ่านและไม่ผ่าน มากที่สุด คือ ม.๖ (๒.๓๓๕%) น้อยที่สุดคือ ม.๔       
และ ม.๕ (๐.๐๐%)   

ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ 

(ข้อที่ ๕) 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ยอดเยี่ยม จำนวน ๔๓๐ คน คิดเป็น    
ร้อยละ ๔๖ ระดับ ดีเลิศ จำนวน ๓๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ระดับ ดี จำนวน ๑๓๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 

ระดับดเีลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ 

(ข้อที่ ๖) 
     ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับดี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) ในระดับ ยอดเยี่ยม (ผลการเรียนระดับ ๔) คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๘  ระดับ ดีเลิศ  
(ผลการเรียนระดับ ๓-๓.๕ ) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ ระดับ ดี  (ผลการเรียนระดับ ๒-๒.๕)     
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๖  ระดับ ปานกลาง (ผลการเรียนระดับ ๑-๑.๕) คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๐ 
และระดับกำลังพัฒนา (ผลการเรียนระดับ ๐ ร และ มส) คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๕ 

ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ 

 (ข้อที่ ๗) 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ 

ผลการประเมิน SAR ปี ๒๕๖๑ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๒ 

     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับดี ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ                       
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยรวมร้อยละ ๑.๗๙  อยู่ในระดับดี 

ระดับดีเลิศ 
(ข้อที่ ๘-๙) 

     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ  

ระดับดี รวมคุณภาพระดับ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของนักเรียนทั้งหมด   ระดับยอดเยี่ยม 
(ข้อที่ ๑๐-๑๑) 

๑.๒ คุณลักษณะทีพึ่งประสงคข์อง
ผู้เรียน  
     ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

 
ระดับดเีลิศ 

 
ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด “มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ความรับผิดชอบ” ของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมที่ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๑๓ มีค่าเท่ากับ ๔.๑๔ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพปรากฏว่า นักเรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด “มีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ” ในระดับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับ  ดีเลิศ 

 
ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 

๙๖ 

     ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ระดับดีเลิศ ค่าเฉลี่ยของความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม         
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๔ มีค่าเท่ากับ  ๔.๖๖ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพปรากฏว่า นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ในระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ  ดีเลิศ 

ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 

๙๙.๒๐ 

     ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ระดับดีเลิศ ค่าเฉลี่ยของการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของนักเรียนโรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๒๔ มีค่าเท่ากับ  ๔.๕๑ เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพปรากฏว่า นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ ดีเลิศ 

ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 

๙๙.๓๐ 

     ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

ระดบัดีเลิศ ค่าเฉลี่ยของสุขภาวะทางร่ายกายและลักษณะจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๓ มีค่าเท่ากับ  ๔.๕๕ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพปรากฏว่า นักเรียน มีสุขภาวะทางร่ายกายและลักษณะ       
จิตสังคม ในระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ  ดีเลิศ 

ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 

๙๙.๑๐ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ 

ผลการประเมิน SAR ปี ๒๕๖๑ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 
 

ระดับดีเลิศ 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒. มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ ดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

๓. ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คณุภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา และ
ทกุกลุม่เปา้หมาย 

ระดับดีเลิศ ดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ ดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ ดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ ดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้ 

 
 

ระดับดี 

 
 
ครูร้อยละ ๘๗.๒๕ ...... (ดีเลิศ) 

 
ระดับยอดเยี่ยม 

ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดี ครูร้อยละ ๘๔.๙๐ ....... (ดีเลศิ) ระดับยอดเยี่ยม 

ครูผู้สอนร้อยละ ๘๗ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดี ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๖๗  ของ

ห้องเรียน สะอาด เป็นระเบียบ      
มีบรรยากาศเอ้ือต่อเรียนรู้ของ
นักเรียน (ดีเลิศ) 

ระดับยอดเยี่ยม 
ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕   

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ ครูร้อยละ ๙๖.๒๒ ........(ดีเลิศ) ระดับยอดเยี่ยม 
ครูผู้สอนร้อยละ ๙๗ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับดี ครูร้อยละ ๑๐๐ (ยอดเยี่ยม) ระดับยอดเยี่ยม ครูทุกคน 
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รายงานผลการจดักิจกรรม  
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

จัดท าโดย 

 นางสาวอารีรตัน์ เชื้ออ้วน 

 นางสาวศิรประภา  บัวคอม 

 นางสาวลดาวัลลิ ์ วงศ์ใหญ ่

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 
 
 

รายงานผลการจัดกิจกรรม  
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2562 
ระหว่างวนัที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
 

 
จัดทำโดย 

   นางสาวอารีรัตน์   เชื้ออ้วน 
   นางสาวศิรประภา  บัวคอม 
   นางสาวลดาวัลลิ ์ วงศ์ใหญ ่
    

 
 

 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

 



คำนำ 
 
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นี้  
จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้  ของลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างวันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  ซึ่งประกอบด้วยผลการ
ดำเนินการ เอกสาร และรูปภาพประกอบ  ทั้งนี้เพ่ือจัดเก็บเป็นเอกสารอ้างอิงและเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 
 ขอขอบพระคุณคณะครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้และ
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
         คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

       หน้า 
บันทึกข้อความ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                   1 
สรุปรายงานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   2 
สรุปผลการดำเนิน          5 

ภาคผนวก                    10        
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 
- โครงการ  
- ตารางการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
ที.่......  วันที่  29  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เรื่อง       รายงานผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ม. 2 
                                                                                                                                                              
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ตามที่ข้าพเจ้าและผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562 
ขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 177 คน  
เข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่ผ่ านมานั้น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะลูกเสือ – เนตรนารี และเพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง 

บัดนี้กิจกรรมดังกล่าว  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรม
ตามเอกสารที่แนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           
         คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

  
ความเห็นของรองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................................... .....                                                                             
...................................................................................................................................................................... ........                                                                              
                 ลงชื่อ  
                                                                                             (นางอสมาภรณ์   อักษร) 
                                                                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม    
                                                                                    
ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
...................................................................................................................................................... ........................                                                                            
................................................................................................................................................... ...........................    
              ลงชื่อ  
                                                                                                 (นายบญุเทพ     พิศวง) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างวันที่ 7 –8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  ซึ่งการ   เข้าค่ายพักแรมนั้น เพ่ือ
ฝึกทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรลูกเสือ  เนตรนารี โดยโรงเรียนมีการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบและ
รัดกุมมากที่สุด ทั้งในด้านการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่ทีม่ีความปลอดภัยสูง มีฐานกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วัยของนักเรียนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์
ใหม่ ๆ โดยมีคุณครูคอยติดตามดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอยู่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ ความ
อดทน มีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจต่อผู้อ่ืน 
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ทักษะหรือคุณสมบัติเหล่าเกิดขึ้นกับนักเรียนทุก
คน ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้วิชาการในห้องเรียนอย่างเป็นระบบ  

ในการศึกษากิจกรรมนี้เป็นการประเมินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2561 ได้นำมาวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างวันที่  7 –8 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้   นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 177 คน  ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 19 คน  ใช้

งบประมาณทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม

บวงสรวง  ราชสดุดี ร. 6  การสร้างค่าย กางเต็นท์  กิจกรรมเข้าฐาน ฝึกทักษะชีวิต  กิจกรรมนันทนาการ  

และการทำอาหาร  ส่วนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของลูกเสือ 

เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562  ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ข้อเสนอแนะของ

นักเรียนคือ เวลานอนดึกเกินไป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า              

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัด

การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ และ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ปัญหาและ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กอปรกับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้ง

ผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

นอกจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มแล้วยังได้กำหนดให้มี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัด ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้น

เพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การ

พัฒนาที่สำคัญ คือ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ

สังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำ

ประโยชน์เพ่ือสังคม และประเทศชาติ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

คือ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
2. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะลูกเสือ – เนตรนารี 
3. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
4. เพ่ือเป็นการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตการรายงาน 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    ผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 
2562 ประกอบด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ รูปแบบของการจัดกิจกรรม และ บรรยากาศ
โดยรวม 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่  
 พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมคือ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างวันที่ 7 –8 กุมภาพันธ์ 2563 
 

กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 177 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 9 ข้อ 
สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทั่วไป เช่น สถานที่ เวลาในการดำเนินกิจกรรม การดำเนินงาน
และกิจกรรม เป็นต้น 

 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของลูกเสือ เนตรนารี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562 

2. ติดต่อประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่  

063/2563 

3. ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีตรวจดูความเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานที่การจัดค่ายพักแรม 

4. ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีจัดเตรียมอุปกรณท์ี่ใช้ในฐานต่าง ๆ 

5. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการใช้แบบประเมิน 

6. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการจัดกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของลูกเสือ 

เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562 

7. นำเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมโดยตรวจสอบจำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ และสังเกตบรรยากาศการจัดกจิกรรมโดยภาพรวม 

2. วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงาน 

ตอนที่ 1  ผลการจัดการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตำแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
1. ผู้บริหารและครู 19 คน  19 คน   100 
2. นักเรียนชั้น ม. 2 177 คน 177 คน 100 

เฉลี่ยรวม 100 
 

จากตารางที่  1 พบว่า ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562 โดยเฉลี่ยร้อยละ 100 จำแนกเป็น ผู้บริหารและครู ร้อยละ 100 เป็น

นักเรียนชั้น ม. 2 ร้อยละ 100  

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของลูกเสือ      

เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จำนวน รวมราคา 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 2,000 
2 ค่าอาหาร - - 1,500 

รวม 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 3,500 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562 ครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562  
ระหว่างวันที่ 7 –8 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมบวงสรวง  ราชสดุดี ร . 6  การ
สร้างค่าย กางเต็นท์  กิจกรรมเข้าฐาน ฝึกทักษะชีวิต  กิจกรรมนันทนาการ  และการทำอาหาร  โดยมีผู้บริหาร 
คณะครู (ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เป็นผู้
ควบคุมกิจกรรมของนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 



ตารางการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ/เนตรนารี 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

07.30 - 08.00 น. รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ ข้าง
หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ผบ.ประจำกอง  

08.00 น. เคารพธงชาติ ผบ.ทุกท่าน  
08.15 น. กิจกรรมเดินทางไกล 

- จุดที่ 1 กิจกรรม ปล่อยตัว 
- จุดที่ 2 กิจกรรม ข้ามให้ไว 
- จุดที่ 3 กิจกรรม ที่นี่ที่ไหน? 
- จุดที่ 4 กิจกรรม กอดเสาเถียง 
- จุดที่ 5 กิจกรรม นี่เพ่ือนโผมม 
- จุดที่ 6 กิจกรรม ผบ.ที่รัก 
- จุดที ่7 กิจกรรม เพลงมาร์ชโรงเรียน 
- จุดที ่8 กิจกรรม เลียนเสียงสัตว์ 
- จุดที่ 9 กิจกรรม รวมพล 
- จุดที่ 10 กิจกรรม ไปต่อค่ะ 
- จดุที่ 11 กิจกรรม ช้าง ม้า วัว ควาย 
- จุดที่ 12 กิจกรรม เพลงประจำหมู่ 

 
ผบ.รว ี
ผบ.พงศ์สุธี, ผบ.ภวูดล 
ผบ.ดารุณี 
ผบ.ทัตเทพ 
ผบ.ธีรยุทธ 
ผบ.อารีรัตน์,ผบ.ศิรประภา 
ผบ.รุ่งสุรีย์,ผบ.ชนัญชิดา 
ผบ.ลดาวัลลิ,์ผบ.ญาณิชสา 
ผบ.รว ี
ผบ.นิภาวรรณ 
ผบ.เกรียงไกร,ผบ.ปิยะพงษ์ 
ผบ.พริ้มเพรา,ผบ.โปรดปราน 

 

15.00 – 16.00 น. สร้างค่าย กางเต๊นท์ ผบ. รุ่งสุรีย์,ผบ. ธีรยุทธ  
16.00 น. รวมกอง/เปิดค่าย/ถวายราชสดุดี/ปฐมนิเทศ ผบ. ทุกท่าน  
17.00 น. ประกอบสูทกรรม รับประทานอาหาร 

ส่งอาหาร/ตรวจ 
ผบ.นภัสร,ผบ.พริ้มเพรา, 
ผบ.ดารุณี,ผบ.นิภาวรรณ 

 

18.30 น. รวมกอง/นันทนาการ/ชี้แจงการประกอบ
กิจกรรมภาคกลางคืน 

- ปล่อยตัว 
- ฐานที่ 1 กิจกรรม ทดสอบกำลังใจ 
- ฐานที่ 2 กิจกรรม ทดสอบโพรงจมูก 
- ฐานที ่3 กิจกรรม มือเท้าหรรษา 
- ฐานที่ 4 กิจกรรม เป่า/เคาะสัญญาณ 
- ฐานที่ 5 กิจกรรม ทดสอบพลัง 

 
 
ผบ.รว ี
ผบ.พงศ์สธุี, ผบ.ภวูดล 
ผบ.ลัดดาวัลลิ์,ผบ.ญาณิชสา 
ผบ.อารีรัตน์,ผบ.ศิรประภา 
ผบ.คธาวุธ 
ผบ.ทัตเทพ,ผบ.นิภาวรรณ 

 



- ฐานที่ 6 กิจกรรม กระซิบรัก  
- ฐานที่ 7 กิจกรรม ลูบ ๆ หยุบ ๆ 
- ฐานที่ 8 กิจกรรม เข็มทิศหรรษา 
- ฐานที่ 9 กิจกรรม  จำฉันได้ไหม? 
- ฐานที่ 10 กิจกรรม ปริศนาฟ้าแลบ 

แป๊บ แปบ๊ 

ผบ.พริ้มเพรา,ผบ.โปรดปราน 
ผบ.ดารุณี,ผบ.นภัสร 
ผบ.ธีรยุทธ, 
ผบ.รุ่งสุรีย์,ผบ.ชนัญชิดา 
ผบ.เกรียงไกร,ผบ.ปิยะพงษ์ 

22.00 น. รวมกอง/สวดมนต์/เข้านอน ผบ.รว ี  
 
วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

05.30 – 06.30 น. ตื่นนอน/ออกกำลังกาย ผบ.เกรียงไกร,ผบ.ทัตเทพ  

06.30 – 07.30 น. ประกอบสูทกรรม รับประทานอาหาร 

ส่งอาหาร/ตรวจ 

ผบ.นภัสร,ผบ.พริ้มเพรา, 

ผบ.ดารุณี,ผบ.นิภาวรรณ 

 

08.00 น. เคารพธงชาติ ผบ.คธาวุธ  

08.15 – 08.30 น. ตรวจค่าย 

- ลูกเสือ กอง 1 

- ลูกเสือ กอง 2 

- เนตรนารี กอง 1 

- เนตรนารี กอง 2 

 

ผบ.ชนัญชิดา,ผบ.ญาณิชสา 

ผบ.อารีรัตน์,ผบ.ศิรประภา 

ผบ.ลดัดาวลัลิ์,ผบ.โปรดปราน 

ผบ.ธีรยุทธ,ผบ.ภูวดล 

 

08.30 น. รวมกอง เตรียมความพร้อมเข้าเรียนตามฐาน ผบ.รว ี  

09.30 น. กิจกรรมเรียนรู้ตามฐาน (บุกเบิก) 

ปล่อยตัว 

  - ฐานที่ 1 กิจกรรม ข้ามกำแพง 

  - ฐานที่ 2 กิจกรรม ขโมยน้ำ 

  - ฐานที่ 3 กิจกรรม ทุ่นระเบิด 

  - ฐานที่ 4 กิจกรรม สะพานมรณะ 

  - ฐานที่ 5 กิจกรรม โหนตีระฆัง 

  - ฐานที่ 6 กิจกรรม  สกีบก  

  - ฐานที่ 7 กิจกรรม  ลำเลียงไข/่น้ำ 

  - ฐานที่ 8 กิจกรรม  สอยมาสิจ๊ะ 

 

ผบ.รว ี

ผบ.พงศ์สุธี,ผบ.ภูวดล 

ผบ.ลัดดาวัลลิ์,ผบ.ญาณิชสา 

ผบ.อารีรัตน์,ผบ.ศิรประภา 

ผบ.คธาวุธ 

ผบ.ทัตเทพ,ผบ.นิภาวรรณ 

ผบ.พริ้มเพรา,ผบ.โปรดปราน 

ผบ.ดารุณี,ผบ.นภัสร 

ผบ.ธีรยทุธ 

 



  - ฐานที่ 9 กิจกรรม  ลอดลวดหนาม 

  - ฐานที่ 10 กิจกรรม ลอดถ้ำมังกร 

ผบ.รุ่งสุรีย์,ผบ.ชนัญชิดา 

ผบ.เกรียงไกร,ผบ.ปิยะพงษ์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร ผบ.นภัสร,ผบ.พริ้มเพรา, 

ผบ.ดารุณี,ผบ.นิภาวรรณ 

 

13.00 – 14.00 น. รวมกอง/สรุปกิจกรรมการเข้าค่าย/ปิดค่าย ผบ.ทุกท่าน  

14.00 – 15.00 น. เก็บค่าย/พัฒนา ผบ.ประจำกอง  

15.00 น. ปล่อยลูกเสือ/เนตรนารี กลับบ้าน ผบ.ทุกท่าน  

 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ประจำปี 2562   
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
12 
41 

 
22.6 
77.4 

2. สถานภาพ 
คร ู
นักเรียน 

 
1 
52 

 
1.9 
98.1 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ประเมินแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  77.4 เพศชาย ร้อยละ 
22.6 โดยเป็นนักเรียนร้อยละ 98.1 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562   
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1 สถานที่ 

1.1 สถานที่สะดวกสบายและเหมาะสม 2.77 1.06 ปานกลาง 
1.2 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมออกฐานมีความปลอดภัย 2.43 1.02 น้อย 

2 เวลาในการดำเนินกิจกรรม 
2.1 เวลาเหมาะสมต่อการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ 2.63 1.16 ปานกลาง 



2.2 เวลาในการทำกิจกรรมออกฐานมีความเหมาะสม 2.77 1.16 ปานกลาง 
3 การดำเนินงานและกิจกรรม 

3.1 กิจกรรมมีความน่าสนใจ 2.40 1.03 น้อย 
3.2 กิจกรรมสนุกสนานไม่ตึงเครียด 2.43 1.09 น้อย 

4 ผู้บังคับบัญชา 
4.1 ผู้บังคับบัญชามีความรู้ 2.11 0.92 น้อย 
4.2 ผู้บังคับบญัชาดูแลให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 2.19 0.95 น้อย 

รวม 2.81 0.90 ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปี 2562  ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =2.81)  ประเด็นที่มีความพอพึงใจมากที่สุด ได้แก่ สถานที่สะดวกสบายและ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย =2.77) รองลงมา ได้แก่ เวลาในการทำกิจกรรมออกฐานมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย =  
2.77) ประเด็นทีพึ่งพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีความรู้ (ค่าเฉลี่ย =2.11) 
 
ข้อเสนอแนะ  

 เวลาในการนอนกลางคืนดึกเกินไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 1.1 

ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
ผู้รับผิดชอบ นายรวี   คิดอ่าน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
2. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะลูกเสือ – เนตรนารี 
3. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
4. เพ่ือเป็นการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะครู       จำนวน   60    คน  
2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   จำนวน   550  คน 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมสัมมนารับมอบนโยบายการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนจากฝ่ายบริหาร 
เดือนมีนาคม – 

พฤษภาคม 2562 
นายรวี  คิดอ่าน 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการครูผู้รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 

พฤษภาคม 2562 นายรวี  คิดอ่าน 

3 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ พฤษภาคม 2562 นายรวี  คิดอ่าน 
หัวหน้าลูกเสือ ม.1 – 3 

4 จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน พฤษภาคม 2562 นายรวี  คิดอ่าน 
หัวหน้าลูกเสือ ม.1 – 3 

5 จัดกิจกรรมลูกเสือตามที่กำหนดในตารางสอน พฤษภาคม 2562 –   
กุมภาพันธ์ 2563 

ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารี
ทุกคน 

6 วัดผล ประเมินผลผู้เรียน กุมภาพันธ์ 2563 ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารี
ทุกคน 

7 สรปุผลการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล และราย
ผลต่อฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2563 นายรวี  คิดอ่าน 

8 นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มีนาคม 2563 นายรวี  คิดอ่าน 
  
งบประมาณ จำนวน 28,000 บาท 
 



ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ลูกเสือ - เนตนารี ร้อยละ 100 
ผ่านการประเมินกิจกรรม 

การประเมิน, สังเกต แบบประเมิน, แบบสังเกต 
 

ผู้กำกับ  และลูกเสือ - เนตนารี  
ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดใน
การร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด 

ตรวจผลการปฏิบัติ,สอบถาม, 
สังเกตพฤติกรรม 

  สังเกต และตรวจการปฏิบัติ 
แบบสอบถาม 

 
ลูกเสือ - เนตนารี  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ตัวชี้วัด 

การประเมิน ,  สังเกต ตัวชี้วัด  (เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกเสือ – เนตรนารี  ได้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 และได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 

2.  ลูกเสือ – เนตรนารี  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

  
 

             ลงชื่อ  ..........................................   ผู้รับผิดชอบ 
                                     (นายรวี   คิดอ่าน) 
                                               คร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1.1 ลูกเสือ/เนตรนาร ี

 

ที ่ รายการ จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) รวม หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 การอบรมทบทวน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

1 8,435 8,435 - 8,435  

2 กิจกรรมพิธีทางลูกเสือ      
(วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ) 

1 4,265 4,265 - 4,265  

3 กิจกรรมพิธีการทางลูกเสือ 
(ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6) 

1 500 - 500 500  

4 การจัดกิจกรรมลูกเสือ/     
เนตรนารี ชั้น ม.1     

1 2,000 - 2,000 2,000  

5 การจัดกิจกรรมลูกเสือ/    
เนตรนารี ชั้น ม.2 

1 3,500 - 3,500 3,500  

6 การจัดกิจกรรมลูกเสือ/    
เนตรนารี ชั้น ม.3 

1 4,500 - 4,500 4,500  

7 เชือกลูกเสือ 1 4,800 - 4,800   
รวม (สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 12,700 15,300 28,000  

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ/เนตรนารี 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

07.30 - 08.00 น. รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ ข้าง
หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ผบ.ประจำกอง  

08.00 น. เคารพธงชาติ ผบ.ทุกท่าน  
08.15 น. กิจกรรมเดินทางไกล 

- จุดที่ 1 กิจกรรม ปล่อยตัว 
- จุดที่ 2 กิจกรรม ข้ามให้ไว 
- จุดที่ 3 กิจกรรม ที่นี่ที่ไหน? 
- จุดที่ 4 กิจกรรม กอดเสาเถียง 
- จุดที่ 5 กิจกรรม นี่เพ่ือนโผมม 
- จุดที่ 6 กิจกรรม ผบ.ที่รัก 
- จุดที่ 7 กิจกรรม เพลงมาร์ชโรงเรียน 
- จุดที ่8 กิจกรรม เลียนเสียงสัตว์ 
- จุดที่ 9 กิจกรรม รวมพล 
- จุดที่ 10 กิจกรรม ไปต่อค่ะ 
- จดุที่ 11 กิจกรรม ช้าง ม้า วัว ควาย 
- จุดที่ 12 กิจกรรม เพลงประจำหมู่ 

 
ผบ.รว ี
ผบ.พงศ์สุธี, ผบ.ภวูดล 
ผบ.ดารุณี 
ผบ.ทัตเทพ 
ผบ.ธีรยุทธ 
ผบ.อารีรัตน์,ผบ.ศิรประภา 
ผบ.รุ่งสุรีย์,ผบ.ชนัญชิดา 
ผบ.ลดาวัลลิ,์ผบ.ญาณิชสา 
ผบ.รว ี
ผบ.นิภาวรรณ 
ผบ.เกรียงไกร,ผบ.ปิยะพงษ์ 
ผบ.พริ้มเพรา,ผบ.โปรดปราน 

 

15.00 – 16.00 น. สร้างค่าย กางเต๊นท์ ผบ. รุ่งสุรีย์,ผบ. ธีรยุทธ  
16.00 น. รวมกอง/เปิดค่าย/ถวายราชสดุดี/ปฐมนิเทศ ผบ. ทุกท่าน  
17.00 น. ประกอบสูทกรรม รับประทานอาหาร 

ส่งอาหาร/ตรวจ 
ผบ.นภัสร,ผบ.พริ้มเพรา, 
ผบ.ดารุณี,ผบ.นิภาวรรณ 

 

18.30 น. รวมกอง/นันทนาการ/ชี้แจงการประกอบ
กิจกรรมภาคกลางคืน 

- ปล่อยตัว 
- ฐานที่ 1 กิจกรรม ทดสอบกำลังใจ 
- ฐานที่ 2 กิจกรรม ทดสอบโพรงจมูก 
- ฐานที ่3 กิจกรรม มือเท้าหรรษา 
- ฐานที่ 4 กิจกรรม เป่า/เคาะสัญญาณ 
- ฐานที่ 5 กิจกรรม ทดสอบพลัง 

 
 
ผบ.รว ี
ผบ.พงศ์สธุี, ผบ.ภวูดล 
ผบ.ลัดดาวัลลิ์,ผบ.ญาณิชสา 
ผบ.อารีรัตน์,ผบ.ศิรประภา 
ผบ.คธาวุธ 
ผบ.ทัตเทพ,ผบ.นิภาวรรณ 

 



- ฐานที่ 6 กิจกรรม กระซิบรัก  
- ฐานที่ 7 กิจกรรม ลูบ ๆ หยุบ ๆ 
- ฐานที่ 8 กิจกรรม เข็มทิศหรรษา 
- ฐานที่ 9 กิจกรรม  จำฉันได้ไหม? 
- ฐานที่ 10 กิจกรรม ปริศนาฟ้าแลบ 

แป๊บ แปบ๊ 

ผบ.พริ้มเพรา,ผบ.โปรดปราน 
ผบ.ดารุณี,ผบ.นภัสร 
ผบ.ธีรยุทธ, 
ผบ.รุ่งสุรีย์,ผบ.ชนัญชิดา 
ผบ.เกรียงไกร,ผบ.ปิยะพงษ์ 

22.00 น. รวมกอง/สวดมนต์/เข้านอน ผบ.รว ี  
 
วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

05.30 – 06.30 น. ตื่นนอน/ออกกำลังกาย ผบ.เกรียงไกร,ผบ.ทัตเทพ  

06.30 – 07.30 น. ประกอบสูทกรรม รับประทานอาหาร 

ส่งอาหาร/ตรวจ 

ผบ.นภัสร,ผบ.พริ้มเพรา, 

ผบ.ดารุณี,ผบ.นิภาวรรณ 

 

08.00 น. เคารพธงชาติ ผบ.คธาวุธ  

08.15 – 08.30 น. ตรวจค่าย 

- ลูกเสือ กอง 1 

- ลูกเสือ กอง 2 

- เนตรนารี กอง 1 

- เนตรนารี กอง 2 

 

ผบ.ชนัญชิดา,ผบ.ญาณิชสา 

ผบ.อารีรัตน์,ผบ.ศิรประภา 

ผบ.ลดัดาวลัลิ์,ผบ.โปรดปราน 

ผบ.ธีรยุทธ,ผบ.ภูวดล 

 

08.30 น. รวมกอง เตรียมความพร้อมเข้าเรียนตามฐาน ผบ.รว ี  

09.30 น. กิจกรรมเรียนรู้ตามฐาน (บุกเบิก) 

ปล่อยตัว 

  - ฐานที่ 1 กิจกรรม ข้ามกำแพง 

  - ฐานที่ 2 กิจกรรม ขโมยน้ำ 

  - ฐานที่ 3 กิจกรรม ทุ่นระเบิด 

  - ฐานที่ 4 กิจกรรม สะพานมรณะ 

  - ฐานที่ 5 กิจกรรม โหนตีระฆัง 

  - ฐานที่ 6 กิจกรรม  สกีบก  

  - ฐานที่ 7 กิจกรรม  ลำเลียงไข/่น้ำ 

  - ฐานที่ 8 กิจกรรม  สอยมาสิจ๊ะ 

 

ผบ.รว ี

ผบ.พงศ์สุธี,ผบ.ภูวดล 

ผบ.ลัดดาวัลลิ์,ผบ.ญาณิชสา 

ผบ.อารีรัตน์,ผบ.ศิรประภา 

ผบ.คธาวุธ 

ผบ.ทัตเทพ,ผบ.นิภาวรรณ 

ผบ.พริ้มเพรา,ผบ.โปรดปราน 

ผบ.ดารุณี,ผบ.นภัสร 

ผบ.ธีรยุทธ 

 



  - ฐานที่ 9 กิจกรรม  ลอดลวดหนาม 

  - ฐานที่ 10 กิจกรรม ลอดถ้ำมังกร 

ผบ.รุ่งสุรีย์,ผบ.ชนัญชิดา 

ผบ.เกรียงไกร,ผบ.ปิยะพงษ์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร ผบ.นภัสร,ผบ.พริ้มเพรา, 

ผบ.ดารุณี,ผบ.นิภาวรรณ 

 

13.00 – 14.00 น. รวมกอง/สรุปกิจกรรมการเข้าค่าย/ปิดค่าย ผบ.ทุกท่าน  

14.00 – 15.00 น. เก็บค่าย/พัฒนา ผบ.ประจำกอง  

15.00 น. ปล่อยลูกเสือ/เนตรนารี กลับบ้าน ผบ.ทุกท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. สถานที ่

 

 

 

 

 

 

 



2. เวลาในการดำเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. การดำเนินงานและกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรับรายงานตัวเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณข้างหอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเดินทางไกลและเวียนฐานของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



กิจกรรมเดินทางไกลและเวียนฐานของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเดินทางไกลและเวียนฐานของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พักรับประทานอาหารกลางวันตามฐานต่าง ๆ และที่จุดรวมพล ณ บริเวณวัดห้วยเกี๋ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พักรับประทานอาหารกลางวันตามฐานต่าง ๆ และที่จุดรวมพล ณ บริเวณวัดห้วยเกี๋ยง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเดินทางไกลและเวียนฐานของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมกันตั้งค่ายพักแรม ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พิธีเปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมสูทกรรมของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



กิจกรรมฐานบุกเบิกตอนกลางคืนของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมฐานบุกเบิกตอนกลางคืนของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การปฏิบัติหน้าที่เวรยามตอนกลางคืนของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตรวจค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานของลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พิธีปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผล 

โครงการ “ค่ายติวโอเน็ต”  
โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562  

   โดย 
 นางสาวอารีรัตน ์  เชื้ออ้วน 
 นางสาวศิรประภา  บัวคอม 
 นายเมธิชัย   ชัยมินทร์  

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 
 
 
 

รายงานผล 
โครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 

 
โดย  

    นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
    นางสาวศิรประภา  บัวคอม 
    นายเมธิชัย   ชัยมินทร์ 

 
 
 

 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 



 

สารบัญ 
 

       หน้า 
บันทึกข้อความ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                    1 
สรุปรายงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562  2 
สรุปผลการดำเนิน           5 

ภาคผนวก                     10        
- โครงการ  
- คำสั่ง 
- แบบลงทะเบียนนักเรียน 
- เอกสารประกอบการติว 
- QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ที่     วันที่   31  เดือน  มกราคม พ.ศ.  2563 
เรื่อง รายงานผลโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการร่วมกับงานแนะแนว ได้ดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ตามวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

 บัดนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอ
รายงานผลการจัดกิจกรรม ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 

                                             คณะกรรมการประเมินผล 
 
ความเห็นของรองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
..............................................................................................................................................................................                                                                              
..................................................................................................... .........................................................................                                                                               
                 ลงชื่อ  
                                                                                             (นางอสมาภรณ์   อักษร) 
                                                                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม    
                                                                                    
ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................. ................................                                                                            
........................................................................................................................................... ...................................    
              ลงชื่อ  
                                                                                                 (นายบญุเทพ     พิศวง) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 



 

  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม จำนวน  137  คน ในการศึกษาโครงการนี้เป็นการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จากผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้นำมาวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 
2562  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยเฉลี่ยร้อยละ 100 เป็นนักเรยีนร้อยละ 100  

2. ผลจากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ร่วมโครงการ จำนวน 30 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ

การดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 วิชา

ภาษาไทย อยู่ในระดับ มากที่สุด  ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดที่นั่งให้ดีกว่านี้ สถานที่คับแคบ อุปกรณ์มีปัญหา และอยาก

ให้มีการจัดติวอีก และวิชาคณิตศาสตร์ อังกฤษ และวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ มาก ข้อเสนอแนะคือ ชอบอาจารย์วิชา

วิทยาศาสตร์ อาจารย์ติวไม่ค่อยเข้าใจ อุปกรณ์ไม่พร้อม และควรเพ่ิมวิชาติว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต”  
โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562” 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
  การปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจโรงเรียนต้องมียุทธวิธีต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียนและความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแล้ว การสอนเสริมถือเป็นแนวทางหนึ่งที่กระตุ้นและเป็นกำลังใจ 
ให้แก่ผู้เรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้ และจากการสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชนมีความประสงค์ให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่นักเรียน
มีความถนัดและมีความสนใจ และสามารถประกอบอาชีพได้ 

ดังนั้น โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงได้ดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “ ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา 2562 

2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ “ ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 
 
ขอบเขตการรายงาน 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  ความพึงพอใจของนักเรียนในการดำเนินงานโครงการ “ ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

    กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน 137 คน 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

      ดำเนินการ ในวันที่ 23-24  มกราคม 2563 
 
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน 137 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน   

44 คน  



 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 18 ข้อ สอบถามความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการทั่วไป เช่น ความพร้อม สถานที่ ระยะเวลา เอกสาร วิทยากร คณะครู และ
ความประทับใจ เป็นต้น 
 
วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุม วางแผนเพือ่ติดต่อวิทยากร และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 2. ดำเนินการตามแผน 
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโดยการใช้แบบสอบถาม  
 4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 
 5. นำเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
คำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

ตอนที่  1  ผลการดำเนินงานโครงการ “ ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย            

ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตำแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
นักเรียน 137 คน 137 คน 100 

เฉลี่ยรวม 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      

ปีการศึกษา 2562 โดยเฉลี่ยร้อยละ 100 จำแนกเป็นนักเรียนร้อยละ 100  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  ปีการศึกษา 2562 



 

 
วิชา ภาษาไทย 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
4 
17 

 
19 
81 

2. สถานภาพ 
นักเรียน 

 
21 

 
100 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งเพศชายร้อยละ 19 และเพศหญิง ร้อยละ 81 โดยทุกคนเป็น
นักเรียนร้อยละ 100 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ “ ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ปีการศึกษา 2562 
 
ที ่ ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1 การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ด้าน

เครื่องเสียง แสง 
3.71 0.93 มาก 

2 สถานที่ในการจัดกิจกรรม 3.90 1.02 มาก 
3 ระยะเวลา วัน เวลาในการจัดกิจกรรม 3.81 1.01 มาก 
4 เอกสารประกอบเนื้อหาสาระวิชา และข้อสอบ  O-NET 4.57 0.58 มากที่สุด 
5 ความรู้ความสามารถของวิทยากร/เทคนิคการติววิชาภาษาไทย 4.76 0.53 มากที่สุด 
6 การนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบ 4.62 0.58 มากที่สุด 
7 การเอาใจใส่ดูแลจากคณะครูและครูที่สอนระดับชั้น ม.6 4.19 0.79 มาก 
8 ความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 4.52 0.73 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 0.81 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” 
โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ปีการศึกษา 2562 ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ประเด็นที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความรู้ความสามารถของวิทยากร/เทคนิคการติววิชาภาษาไทย (ค่าเฉลี่ย = 4.76) 
รองลงมา ได้แก่ การนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบ (ค่าเฉลี่ย =  4.62) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ด้านเครื่องเสียง แสง (ค่าเฉลี่ย =  3.71) เป็นต้น 



 

 
ข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดที่นั่งให้ดีกว่านี้ 
- สถานที่คับแคบ 
- อุปกรณ์มีปัญหา 
- อยากให้มีการจัดติวอีก 

 
วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 
 
ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
7 
17 

 
29.2 
70.8 

2. สถานภาพ 
2.1 ครู 
2.2 นักเรียน 

 
2 
23 

 
8.3 
95.8 

 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งเพศชายร้อยละ 29.2 และเพศหญิง ร้อยละ 70.8 โดยเป็นครู
ร้อยละ 8.3 และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนร้อยละ 95.8 
 

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ “ ค่ายติวโอเน็ต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ปีการศึกษา 2562 
 
ที ่ ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1 การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ด้าน

เครื่องเสียง แสง 
3.17 0.99 ปานกลาง 

2 สถานที่ในการจัดกิจกรรม 3.63 0.90 มาก 
3 ระยะเวลา วัน เวลาในการจัดกิจกรรม 3.46 0.76 มาก 
4 เอกสารประกอบเนื้อหาสาระวิชา และข้อสอบ  O-NET 3.96 1.10 มาก 
5 ความรู้ความสามารถของวิทยากร/เทคนิคการติว 

วิชาคณิตศาสตร์ 3.26 1.20 ปานกลาง 
วิชาภาษาอังกฤษ 3.92 1.19 มาก 



 

วิทยาศาสตร์ 3.92 1.08 มาก 
6 การนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบ 3.83 0.90 มาก 
7 การเอาใจใส่ดูแลจากคณะครูและครูที่สอนระดับชั้น ม.6 3.67 1.11 มาก 
8 ความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 3.83 0.90 มาก 

รวม 3.77 0.92 มาก 
 
  จากตารางที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ “ค่ายติวโอเน็ต” 
โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ปีการศึกษา 2562 ในการติวรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความรู้ความสามารถของ
วิทยากร/เทคนิคการติววิชาวิทยาศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย = 3.92) รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความสามารถของวิทยากร/
เทคนิคการติววิชาภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย =  3.92) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การเตรียมความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ด้านเครื่องเสียง แสง (ค่าเฉลี่ย =  3.17) เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ  

- ชอบอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ 
- อาจารย์ติวไม่ค่อยเข้าใจ 
- อุปกรณ์ไม่พร้อม 
- เพ่ิมวิชาติว 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

 

 

 

 



 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมท่ี 5 
ชื่อกิจกรรม   ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET 
ผู้รับผิดชอบ   นางศุทธินี   ไชยรินทร์ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o – net ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และ 6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  145  คน และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน 150  คน   

    เข้ารับการสอนเสริม 
    2. เชิงคุณภาพ 
          2.1  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o – net )  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
                และ 6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 

1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6  ที่เข้ารับการสอนเสริมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการ 
สอนเสริมอยู่ในระดับมาก  

ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

มี.ค. 2562 ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

2 do 
จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน  

มิ.ย. 2562 – ก.พ. 2563 นางศุทธินี   ไชยรินทร์ 
 

3 do 
ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมนักเรียนโดยครูใน
โรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ 
1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งรายชื่อครู

สอนเสริม 
1.3 ครดูำเนินการสอนเสริมตามตาราง 
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
 

พ.ย. 2562 – ก.พ. 2563 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 



 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายติวโอเน็ต 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ 
1.2 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งรายชื่อครู

สอนเสริม 
1.3 ครูดำเนินการสอนเสริมตามตาราง 
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ก.พ. 2563 นางศุทธินี   ไชยรินทร์ 

 กิจกรรมที่ 3  การเข้าร่วมโครงการหนึ่งใจติว
ให้น้อง Osotspa Road to University 
2019 
3.1 สำรวจนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ส.ค. 2563 นางวิภา  กันสีเวียง 

4 Check 
กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดำเนินงาน 

ม.ค. – ก.พ. 2563 ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

5 Check 
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 2563 นางศุทธินี   ไชยรินทร์ 

6 Action 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทำ AAR 

 
มี.ค. 2563 

 
คณะกรรมการตามคำสั่ง 

งบประมาณ จำนวน  50,000  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม  งบประมาณ 
กิจกรรมย่อยที่ 1  สอนเสริมนักเรียนโดยครูในโรงเรียน 6,100 
กิจกรรมย่อยที่ 2  กิจกรรมค่ายติวโอเน็ต 31,900 
กิจกรรมย่อยที่ 3  การเข้าร่วมโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง Osotspa Road to 
University 2020 

12,000 

 



 

 

ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศกึษาปีที ่6 ของ
ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ทุกกลุ่มสาระ
ที่มีการทดสอบ 
โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 

ดูจาก
เอกสารรายงานผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
ของ สทศ. 
 

แบบสรุปผล 
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
 

นักเรยีนมีความพึงพอใจต่อ
การสอนเสริม 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 
และ 6  ที่เขา้รับการ
สอนเสริมร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจต่อการ
สอนเสริมอยู่ในระดับ
มาก 

-ให้นักเรียนตอบ
แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
สอนเสริม 
-วิเคราะห์ข้อมูล
จากการตอบแบบ
ประเมินความพึง
พอใจต่อการสอน
เสริม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
การสอนเสริม 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความมั่นใจในการศึกษาต่อในระดับสูง 
2. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด  ผู้ปกครองและชุมชน   

 
 

ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                              (นางศุทธินี   ไชยรินทร์) 
                                                                คร ู     
 



 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2  กิจกรรมค่ายติวโอเน็ต 

 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารว่างจำนวน 4 มื้อ ๆ ละ 10 บาท     290 คน 40 11,600  

2 
ค่าอาหารกลางวันจำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท 

    290 คน 70 20,300  

รวม (สามหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 31,900  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบลงทะเบียนนักเรียน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการติว 

 

 

 



 

 

 
 

 

QR Code 

แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิชา ภาษษไทย 

 

วิชา คณิตศาสตร์ อังกฤษ และวิทยยาศาสตร์ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 



 

การจัดกิจกรรมการติวโอเน็ต 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 



 

การจัดกิจกรรมการติวโอเน็ต 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลงทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำขอบคุณวิทยากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มอบของท่ีระลึกแก่วิทยากร 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

รายงานผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 

โดย 
นางปิติญา   สุวรรณรังษี 
นายอนุกูล   วังเวียงทอง 
นายธวัชชัย   พานแก้ว 
นายสาธิต     อิงอาน 
นางสินีนาฎ   ชัยเขต 
นางสาวจินตนา  รัตนชัย 

   นางศุทธินี   ไชยรินทร ์
นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
นางสาวรัชฎา  ตาใจ 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ที ่  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

ตามที่คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมตามทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ วัน
พฤหัสบดี ที ่7 พฤศจิกายน 2562   

บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัด
กิจกรรมให้ท่านได้รับทราบตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
                                             ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
                                              (นางสาวอารีรัตน์  เชือ้อ้วน) 
 

ความเห็นของรองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................................... .....                                                                             
...................................................................................................................................................................... ........                                                                              
                 ลงชื่อ  
                                                                                             (นางอสมาภรณ์   อักษร) 
                                                                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม    
                                                                                   
ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................. ................................                                                                            
........................................................................................................................................... ...................................    
              ลงชื่อ  
                                                                                                 (นายบญุเทพ     พิศวง) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประจำปีการศึกษา 2562 และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 138 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
ตาม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการดำเนินงานไดดั้งนี้ 

1. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการในวันพฤหัสบดี ที่  7 พฤศจิกายน 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตลาดน้ำ “หมีเขียวยักษ์”  จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 145 
คน จำแนกเป็น  ครู 7 คน นักเรียน 138 คน ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งหมด จำนวน 38,900 บาท ซึ่งได้รับ
จัดสรรจากทางโรงเรียน งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เงินเรียนฟรี) และเงินนักเรียนสมทบ ทั้งนี้การจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
หากมีโอกาสในการทัศนศึกษาครั้งต่อไป ควรจัดไปที่ใด จังหวัดที่มีทะเล จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ คือระยะเวลาในการทัศนศึกษาน้อยเกินไป     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว การ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นับว่าเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญประการหนึ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ทัศนศึกษาหรือ
การศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ครูจัดให้กับเด็กเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และด้วย
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ 
การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน 
ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ วินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอ่ืนๆตามไป
ด้วย  โดยรัฐบาลได้เห็นคุณค่า   และความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน จึงได้จัดสรร
งบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับผู้เรียน
ทุกระดับชั้น  

คณะครูได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา พบว่า 
แหล่งเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน คือ สถานที่ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 24 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรอุดมศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน 
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม  

สถานที่ 2 ตลาดน้ำหมียักษ์เขียว (Green Grizzly) ตลาดน้ำ Green Grizzly ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจ๊อม 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโซนใหม่ของร้านอาหารชาววัง อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 11 
กิโลเมตร และห่างจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประมาณ 4-5 กิโลเมตร โดยตัวตลาดน้ำ Green Grizzly นี้จะอยู่
กลางบึงบัวขนาดใหญ่ มีสะพานไม้เชื่อมกันไปมา จัดทำพ้ืนที่ร้านค้า และซุ้มนั่งพักผ่อนด้วยไม้ไผ่และวัสดุจาก
ธรรมชาติเกือบทั้งหมด ซึ่งกลมกลืนกับบึงบัวกว้างใหญ่และภูเขาที่โอบล้อมรอบด้าน สร้างบรรยากาศพ้ืนบ้าน
น่าเที่ยวน่าเดินเล่นและถ่ายรูป พร้อมทั้งยังสนับสนุนการงดใช้พลาสติก ใช้ภาชนะจากธรรมชาติ ไม่มี Wi-Fi 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มท่ี ส่วนไฮไลต์ของตลาดน้ำ Green Grizzly นั้นอยู่ตรงที่พ่ีหมี
ยักษ์ใหญ่สีเขียว 2 ตัว ที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางบึงบัว สูงมากถึง 6 เมตร สามารถเดินข้ึนไปถ่ายรูปกับพี่หมีได้ด้วย 

ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น ณ สถานที่ดังกล่าว  และเพ่ือให้ทราบความสำเร็จของการ
ดำเนินงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีการศึกษาต่อไป จึงได้ทำการประเมินผลและสรุปรายงาน
เล่มนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือนำเสนอผลการจัดกิจกรรมทัศนศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  
2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 



 

กลุ่มเป้าหมาย  
 1. ครู     จำนวน 7     คน 
 2. นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 138    คน  

 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกจิกรรม  
 
ระยะเวลา 
 ดำเนินการในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
 
สถานที ่
 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตลาดน้ำหมียักษ์เขียว (Green Grizzly) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
งบประมาณ 
 เงินรายหัวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จำนวน   30,000 บาท 
  
วิธีดำเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประชุม วางแผนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
 3. ติดต่อประสานงานไปยังสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดหา  เตรียมความพร้อม ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพรถ 
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการที่วางไว้ 
 6. สอบถาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ สรุปผลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
 8. นำเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจ โดย คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
 
 
 
 



ผลการดำเนินงาน 
 

 

ตอนที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
1. ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการทัศนศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ   
สถานที่ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนได้รับความรู้และให้ความสนใจ ในการจัดสัมมนา

ทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  
สถานที่ 2 ตลาดน้ำหมียักษ์เขียว (Green Grizzly) นักเรียนพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้รับความสนกส

นาน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในตลาดน้ำ โดยตัวตลาดน้ำ Green Grizzly นี้จะอยู่กลางบึงบัว
ขนาดใหญ่ มีสะพานไม้เชื่อมกันไปมา จัดทำพ้ืนที่ร้านค้า และซุ้มนั่งพักผ่อนด้วยไม้ไผ่และวัสดุจากธรรมชาติ
เกือบทั้งหมด ซึ่งกลมกลืนกับบึงบัวกว้างใหญ่และภูเขาที่โอบล้อมรอบด้าน สร้างบรรยากาศพ้ืนบ้านน่าเที่ยวน่า
เดินเล่นและถ่ายรูป พร้อมทั้งยังสนับสนุนการงดใช้พลาสติก ใช้ภาชนะจากธรรมชาติ ไม่มี Wi-Fi เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ ส่วนไฮไลต์ของตลาดน้ำ Green Grizzly นั้นอยู่ตรงที่พ่ีหมียักษ์
ใหญ่สีเขียว 2 ตัว ที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางบึงบัว สูงมากถึง 6 เมตร สามารถเดินขึน้ไปถ่ายรูปกับพี่หมไีด้ด้วย 

2. ประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการไปทัศนศึกษา 
  1. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 
  2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รายกลุ่ม มีประสบการณ์ทางสังคมในการปรับตัวอยู่ร่วมกันด้วยความ
รกั ความสามัคคี 
  

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
   

ข้อ ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 

1 ความรู้ที่ได้รับจากการทศันศึกษา ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน 4.03 0.93 มาก 

2 ความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีจากการเรยีนรู้ร่วมกับผู้อื่นนอกห้องเรยีน 4.04 0.96 มาก 

3 การปฏิบัตตินตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบของการไปทัศนศึกษา 4.02 0.97 มาก 

4 สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟงัความคดิเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ด ี 3.98 0.91 มาก 

5 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการทัศนศึกษาครั้งนี้ 3.91 0.94 มาก 

6 ความเหมาะสมระยะเวลาในการทศันศึกษา 4.00 0.97 มาก 

7 ความปลอดภัย และเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง 4.01 0.90 มาก 

8 ความเหมาะสมของการดูแลเอาใจใส่ของครูในการจัดกิจกรรมทุกด้าน 3.95 1.01 มาก 



9 อาหาร  เครื่องดื่ม ในการบริการเหมาะสม (ตามราคา) 3.76 1.06 มาก 

10 ความรู้ และประสบการณ์ในการทัศนศึกษาครั้งนี ้ 4.04 1.01 มาก 

รวม 4.04 0.87 มาก 

 
 

จากตาราง 1 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ในระดับมาก 
( X =4.04) ประเด็นที่พึงพอใจสูงที่สุด คือความรู้ และประสบการณ์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้   ( X  =4.04)  
รองลงมา คือ ความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีจากการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนนอกห้องเรียน ( X =4.04) ประเด็นที่
พึงพอใจต่ำที่สุด คือ อาหาร  เครื่องดื่ม ในการบริการเหมาะสม (ตามราคา) ( X =3.76)   
 

 

หากมีโอกาสในการทศันศึกษาครั้งต่อไป ควรจัดไปที่ใด       
 1. จังหวัดที่มทีะเล         
 2. จังหวัดเชียงราย        
 3. กรุงเทพมหานคร         
      
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ         

1. งบประมาณ 

2. ระยะเวลาในการทํศนศึกษาน้อยเกินไป      

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
 
 

หนังสือจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 



 
 
 

หนังสือขออนุญาต 
นำนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม 
 



 
 
 

กำหนดการ 
 
 
 



 
 
 

รายชื่อนักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 



 
 
 

คำสั่ง 
 
 
 



 
 
 

โครงการ 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมท่ี 2 

 
ชื่อกิจกรรม   ทัศนศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ 
2. นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ตรง  และสนุกกับการเรียนรู้ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1 

Plan 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

 
  มี.ค.  2562 

 
 ครูชนัญชิดา 

2 Plan 
จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
ก.ค. 2562 

ครูชนัญชิดา 

3 Do 
ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 

  

 1.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษา 

ม.ค 2563 ครูมนัส 
 

 1.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
1.3  ดำเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 

  

 2.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ม.ค. 2563 ครูชาติชาย 



1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
1.3  ดำเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 3.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
1.3  ดำเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 

ม.ค. 2563 ครูพงศ์สุธี 

 4.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.4 
ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
1.3  ดำเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 
 

ม.ค. 2563 ครูณัฐกร 

 5.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.5 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
1.3  ดำเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 

ม.ค. 2563 ครูอรรณพ 

 
 

 

6.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.6 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
1.3  ดำเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 

ม.ค. 2563 ครูปิติญา 
 

4 กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดำเนินงาน มี.ค. 2562 – 
มี.ค. 2563 

ครูชนัญชิดา 

5 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2563 ครูชนัญชิดา 



งบประมาณ จำนวน  197,600  บาท 
     รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 
1.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 43,400 
2.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 35,800 
3.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 29,800 
4.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.4 29,400 
5.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.5 29,200 
6.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.6 30,000 

ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

ตรวจสอบจำนวน
นักเรียน 

แบบตรวจสอบ
จำนวนนักเรียน 

นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ 
ข่าวสารต่าง ๆ 

รอ้ยละ 90 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน
และครู 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน
และครู 

นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ 
ได้ประสบการณ์ตรง  และสนุก
กับการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน
และครู 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน
และครู 

นักเรียนได้ตัดสิน ได้แก้ไข
ปัญหา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มี
สุข และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน
และครู 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน
และครู 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.  ผู้เรียนไดเ้ปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้รับผิดชอบ 
                                            (นางชนัญชิดา    จิตตป์รีดี) 
                                                          ครู 



 
   

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.6 

ที ่
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1 15,000 15,000 จ่ายถัวทุก
รายการ 2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 1 12,000 12,000 

3 ค่าวัสดุ 1 3,000 3,000 
รวมเป็นเงิน  (สามหมื่นบาทถ้วน) 30,000  

 



 

 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่6  

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสำรวจ  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) ท่ีตรงกับข้อมูลของตนเอง 
เพศ ( ) ชาย  ( ) หญิง 
ห้อง ( ) 6/1   ( ) 6/2   ( ) 6/3   ( ) 6/4   ( ) 6/5       ( ) 6/6       
ตอนที ่ 2  การปฏิบัต ิความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทัศนศกึษา  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในระดับการได้รับและการปฏบิัติ ความพึงพอใจ  เกี่ยวกับการจดักิจกรรมทัศนศึกษาครั้งน้ี  
โดยมเีกณฑด์ังนี ้
  5   หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  มาก 
  3 หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  ปานกลาง 
  2 หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  น้อย 
  1  หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด 

ที ่ รายการ 
ระดับปฏิบัติ/ 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษา ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน      
2 ความสุขและความสัมพันธ์ที่ดจีากการเรยีนรู้ร่วมกับผู้อื่นนอกห้องเรยีน      

3 การปฏิบัตตินตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบของการไปทัศนศึกษา      
4 สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคดิเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ด ี      

5 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการทัศนศึกษาครั้งนี ้      

6 ความเหมาะสมระยะเวลาในการทศันศึกษา      

7 ความปลอดภัย และเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง      

8 ความเหมาะสมของการดูแลเอาใจใส่ของครูในการจัดกิจกรรมทุกด้าน      

9 อาหาร  เครื่องดื่ม ในการบริการเหมาะสม (ตามราคา)      

10 ความรู้ และประสบการณ์ในการทัศนศึกษาครั้งนี ้      

 
ตอนที ่  3   กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

1. หากมีโอกาสในการทัศนศึกษาครั้งต่อไป ควรจัดไปท่ีใด 
....................................................................................................................................................................................... 

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ /ปญัหา อุปสรรค  (ถ้ามี)  
...................................................................................................................................................................................... 

 
ขอบคุณในการกรอกแบบสอบถามนะคะ 



 

QR CODE 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
 

 



 

 

 



 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วันที ่7 พฤศจิกายน 2562  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตลาดนัดหลักสูตร 

 

   

 



   

 

   

 

   
 

   



    
 

   

   

   



   
 

     

 



    

   

   



 

 

   

 

   



 

   

   



   

   

   

   



   

   

 



 

 



ณ ตลาดน้ำหมียักษ์เขียว (Green Grizzly) จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน 
 

 

 



 
 
 
 

รายงานผล 

รายงานผลกิจกรรมพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประจ าปี 2562 

 
 
 
 

 

 
 

โดย 
 

นางสาวลดาวัลลิ์  วงศ์ใหญ่ 
นางสาวโปรดปราน  ค าเปลว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ท่ี     วันท่ี   25  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2563 
เร่ือง รายงานผลกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามวัตถุประสงค์ประการท่ีหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและประการท่ีสองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ภาษาไทยตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จส้ิน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการด าเนินงานจึงขอ
รายงานผลการจัดกิจกรรม ตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
                                             ลงช่ือ 
    (นางสาวลดาวัลล์ิ  วงศ์ใหญ่) 
                                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 

 
  



สารบัญ 
 

       หน้า 
บันทึกข้อความ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                   1 
สรุปรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562 2 
สรุปผลการด าเนินงาน          4 
ภาคผนวก                         

- โครงการ  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพส่ือและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรม “พัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ านวน  1,021 คน ในการศึกษากิจกรรมนี้เป็นการตอบแบบสอบถาม 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562 
ได้น ามาวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 
2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉล่ียร้อยละ 100 จ าแนกเป็น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 100 
และเป็นนักเรียนร้อยละ 100 ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 23,804 บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยส่ีบาทถ้วน)  

2. ผลจากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปรายงานผลกิจกรรมพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประจ าปี 2562 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษา เป้าหมายส าคัญมุ่งให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันนี้ความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลมากขึ้น  ข่าวสารถูกถ่ายทอด  เผยแพร่ออกมาอย่างรวดเร็วมากมาย  กว้างขวาง
และต่อเนื่องหากมีการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับรู้  หรือเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เยาวชนอย่างมาก  ท้ังด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์   การพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต  และพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์  การพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพตลอดจนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ให้
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสุข 
 นักเรียนร้อยละ  80  ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เป็นนักเรียนท่ีมีฐานะทางครอบครัวยากจน 
ร้อยละ   50  มีปัญหาทางครอบครัว เช่น บิดามารดาอย่าร้างกัน  บิดามารดาไปท างานต่างจังหวัด   นักเรียน
ต้องอยู่กับปู่ย่า ตายาย  หรืออยู่เพียงล าพัง  นักเรียนขาดความอบอุ่น ขาดการเอาใจใส่ ดูแล  จึงท าให้เกิด
ปัญหาทางด้านพฤติกรรม    ด้านการเรียน  และด้านอื่นตามมามากมายจากสภาพปัญหาและความส าคัญ
ดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จึงได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขึ้นโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการ  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนว่า  “ เร่งพัฒนา
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ต้องการสนใจของนักเรียน  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และยึดหลักความเป็น ปัจเจก
บุ ค คล   ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง   ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า จ า ก แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ 
ต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา  มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท้ังการอ่าน  การเขียน  การฟัง ดู พูด  
หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีวรรณกรรม  ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์ เขียนส่ือความ  
 การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี
การศึกษา 2562  ขึ้น ส่งผลถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การใช้ภาษาไทยในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
เหมาะสม การแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน   ตลอดจนการฝึกฝน เตรียมความพร้อมของผู้เรียน
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ภาษาไทยตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ขอบเขตการรายงาน 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  งบประมาณท่ีใช้เพียงพอกับการพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

 



    กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน จ านวน 1,021 คน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 7 
คน รวม 1,028 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
      ด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
 
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ านวน 1,021 คน ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ านวน 7 คน  รวม 1,028 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครู จ านวน 7 คน นักเรียน จ านวน 93 คน รวม 100 คน 
ได้จากการเลือกแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้ท่ี
สามารถตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนได้อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท่ัวไป เช่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ บรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการ ล าดับข้ันตอน ระยะเวลา เป็นต้น 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุม วางแผนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 2. ด าเนินการตามแผน 
 3. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการใช้แบบสอบถาม  
 4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562 
 5. น าเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ค านวณร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ตอนที่ 1  ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 
2562 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ต าแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
1. ครู 7 คน 7 คน 100 
2. นักเรียน 93 คน 93 คน 100 

เฉล่ียรวม 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประจ าปี 2562 โดยเฉล่ียร้อยละ 100 จ าแนกเป็น ครู ร้อยละ 100 และเป็นนักเรียนร้อยละ 100  

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562  
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายการ รวม (บาท) รายการ รวม (บาท) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1,246 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1,748 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1,100 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1,560 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1,341 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1,858 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1,299 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1,688 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1,081 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1,490 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,150 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1,555 

กลุ่มสาระฯ 1,783 กลุ่มสาระฯ 3,905 
รวม (บาท) 10,000 รวม (บาท) 13,804 

ยอดรวมทั้งสิ้น (บาท) 23,804  (สองหม่ืนสามพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน) 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประจ าปี 2562 ครั้งนี้ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 23,804 บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยส่ีบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
50 
50 

 
50 
50 

2. สถานภาพ 
2.1 ครู 
2.2 นักเรียน 

 
7 
93 

 
7 
93 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 50 เพศชาย ร้อยละ 50 โดย
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนร้อยละ 93 เป็นครูร้อยละ 7 
 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562  
 
ท่ี ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

      1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับชาติ  

3.85 0.71 ดี 

      2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและการ
อ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ 

3.6 0.81 ดี 

2 บรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม 
      1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ท่ีผ่านระดับ
คุณภาพ 3  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 

3.6 0.81 ดี 

      2. นักเรียนท่ีติด 0 ร มส ไม่เกินร้อยละ 2 3.66 0.82 ดี 
3 ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 3.69 0.84 ดี 
4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.7 0.82 ดี 
5 งบประมาณมีความเพียงพอ 3.7 0.89 ดี 
6 ด าเนินกิจกรรมได้น่าสนใจ 3.52 0.93 ดี 
7 ความประทับใจในกิจกรรม 3.52 0.93 ดี 
8 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3.79 0.84 ดี 

รวม 3.7 0.8 ดี 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการ
จัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2561  ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย = 3.7) ประเด็นท่ีมี
ความคิดเห็นดี ได้แก่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อ 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับชาติ (ค่าเฉล่ีย = 3.85) รองลงมา ได้แก่ โครงการเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ค่าเฉล่ีย =  3.79) เป็นต้น 

สรุปผลจากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมดีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประจ าปี 2561  เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

ข้อเสนอแนะ  

- 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 1  
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวลดาวัลล์ิ  วงศ์ใหญ่ , นางสาวโปรดปราน  ค าเปลว 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ภาษาไทยตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
1. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน  7 คน  
2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จ านวน  93 คน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมหรือวางแผน (Plan) 

1.1 นักเรียนและครูประชุมวางแผนก าหนดค่าเป้าหมาย
ทางการเรียน 
1.2 เขียนโครงการ/กิจกรรม 

ปีการศึกษา 
2562 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) 
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
การศึกษาในแต่ละรายวิชา 
2.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายบุคคล (ID plan) 
2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา 
งบประมาณ 29,932 บาท 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

3 ประเมินผล ( Check ) 
3.1 นิเทศ/ติดตาม 
3.2 สรุปผล รายงาน 
3.3 น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออ้วน 

4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  (Action ) 
4.1 ประชุมสะท้อนปัญหา 
4.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่ 

 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 
งบประมาณ จ านวน 23,804 บาท 
 

 



ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
มฐ.ท่ี 3.1 
การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม 

ส ารวจความพึงพอใจ 

แบบส ารวจความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมพัฒนาส่ือและการจัดการ
เรี ยนการสอน  ก ลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

มฐ.ท่ี 3.2 
การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง มีทักษะการท าวิจัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
     
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบ        ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบ 
          (นางสาวลดาวัลล์ิ  วงศ์ใหญ่)           (นางสาวโปรดปราน  ค าเปลว) 
    ครูผู้ช่วย      ครูผู้ช่วย 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินท่ีใช้ (บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 3 120 360 - 360  

2 ปากกาไวท์บอร์ดคละสี  5 20 100 - 100  

3 กระดาษโรเนียว A4  (500 แผ่น) 3 110 330 - 330  
4 เทปกาว 2 หน้า แบบหนา 21 มม. x 2 ม. 1 129 129 - 129  
5 กระดาษร้อยปอนด์ 5 20 100 - 100  
6 ปากกาเคมี 5 15 75 - 75  

7 ลวดหนีบกระดาษ 1 20 20 - 20  

8 คลิปหนีบกระดาษ ขนาด 1 นิ้ว 1 20 20 - 20  

9 ไส้แฟ้ม A4 4 28 112 - 112  
รวม 1,246  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 4 120 480 - 480  

2 กระดาษชาร์ท คละสี 10 15 150 - 150  

3 
ปากกาเคมี (สีด า,น้ าเงิน,แดง, 
น้ าตาล,เขียวเข้ม) อย่างละ 2 แท่ง 

10 15 150 - 150 
 

4 เทปผ้ากาว 2 ขนาด 1.5 นิ้ว (คละสี) 2 40 60 - 60  

5 
ดินสอสี แท่งยาว (กล่อง12สี) 
มาสเตอร์อาร์ต 

2 55 110 - 110 
 

6 กระดาษร้อยปอนด์ 10 15 150 - 150  
รวม 1,100  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ A4 4 120 480 - 480  

2 
ปากกาไวท์บอร์ด สตาบิโล แพลน 
641 (สีน้ าเงิน สีด า สีแดง สีเขียว สี
ชมพู สีม่วง) 

12 20 120 - 120 
เลือกซื้อ

เอง 

3 ไส้แฟ้ม A4 2 28 56 - 56  

4 กระดาษสาสีรุ้ง 2 40 80 - 80  

 



5 
ดินสอสี แท่งยาว (กล่อง12สี) 
มาสเตอร์อาร์ต 

2 55 110 - 110 
 

6 อัลบั้มรูป 1 495 495 - 495 
เลือกซื้อ

เอง 
รวม 1,341  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 4 120 480 - 480  
2 ปากกาไวท์บอร์ดคละสี (แดง,น้ าเงิน,ด า) 4 20 80 - 80  
3 กระดาษโรเนียว A4 (500 แผ่น) 3 110 330 - 330  
4 คัตเตอร์ ออร์ก้า A-93 4 25 100 - 100  
5 ไส้แฟ้ม A4 2 28 56 - 56  
6 เทปผ้ากาว 2 ขนาด 1.5 นิ้ว คละสี 2 40 80 - 80  
7 เทปผ้ากาว 2 ขนาด 2 นิ้ว คละสี 2 55 110 - 110  
8 คลิปด า 2 นิ้ว 50 มม. ตราม้า 108 1 63 63 - 63  

รวม 1,299     2,011   
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 3 120 360 - 360  

2 ปากกาไวท์บอร์ดคละสี  5 20 100 - 160  

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 4 10 40 - 40  

4 กระดาษโรเนียว A4 (500 แผ่น) 2 110 160 - 160  

5 กระดาษชาร์ท คละสี 6 10 60 - 60  

6 สก๊อตเทปใส 1" x 36 หลา 1 39 39 - 39  

7 ไส้แฟ้ม A4 4 28 112 - 112  

8 กระดาษร้อยปอนด์ 10 15 150 - 150  
รวม 1,081  

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 2 120 240 - 240  

2 ปากกาไวท์บอร์ดคละสี  3 20 60 - 60  

3 กระดาษโรเนียว A4 (500 แผ่น) 2 110 160 - 160  

4 
ช้ันวางโบรชัวร์ BH-8J Black 
Coated Iron 

1 1,690 1,690 - 1,690 
 

รวม 2,150  
กลุ่มสาระฯ 



1 กระดาษโรเนียว A4 (500 แผ่น) 7 รีม 110 770 - 770  

2 กระดาษดับเบิ้ลเอ A4  4 120 480 - 480  
3 แฟ้ม 3 ห่วง A4 สัน 3.5 ซม. ด า ตรา

ช้าง 9330V 
2 95 190 - 190 

 

4 เทปผ้า 2นิ้วx8หลา คละสี หลุยส์ 2 52 104 - 104  
5 เทปผ้า 1.5นิ้วx8หลา คละสี หลุยส์ 2 37 74 - 74  

6 
กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม ขาว 
(250แผ่น) ONE 

1 165 165 - 165 
 

 1,783  
รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)                                                       10,000  

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินท่ีใช้ (บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 3 120 - 360 360  
2 กระดาษโรเนียว A4  (500 แผ่น) 5 110 - 550 550  

3 กระดาษบรู๊ฟ  (สีเทาอ่อน) 20 10 - 200 200  

4 
ปากกาไวท์บอร์ดสีด า น้ าเงิน แดง 
อย่างละ 2 ด้าม 

6 20 - 120 120 
 

5 
เทปกาว 2 หน้า แบบหนา 21 มม. x 
2 ม. 

2 129 
- 

258 258 
 

6 ปากกาเคมีคละสี 12 15 - 180 180  

7 ลวดเสียบกระดาษ 4 20 - 80 80  
รวม 1,748  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 2 120 - 240 240  

2 กระดาษโรเนียว A4  (500 แผ่น) 4 110 - 440 440  

3 กระดาษชาร์ท คละสี 20 15 - 300 300  

4 
ปากกาไวท์บอร์ดสีด า น้ าเงิน อย่างละ 
2 ด้าม 

4 20 - 80 80 
 

5 
กระดาษการ์ดสี  (คละสี)  A4 120 
แกรม  (180แผ่น) ONE  

1 165 - 165 165 
 

6 กระดาษบรู๊ฟ  (สีเทาอ่อน) 20 10 - 200 200  



7 แปรงลบกระดาน (ด้ามไม้) 2 30 - 60 60  

8 
กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม  
(50 แผ่น) 

1 75 - 75 75 
 

รวม 1,560  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ A4 3 120 - 360 360  

2 กระดาษโรเนียว A4  (500 แผ่น) 5 110 - 550 550  

3 กระดาษบรู๊ฟ  (สีเทาอ่อน) 20 10 - 200 200  

4 
ปากกาไวท์บอร์ดสีด า น้ าเงิน แดง 
อย่างละ 2 ด้าม 

6 20 - 120 120 
 

5 
เทปกาว 2 หน้า แบบหนา 21 มม. x 
2 ม. 

2 129 - 258 258 
 

6 
ดินสอสี แท่งยาว (กล่อง12สี) 
มาสเตอร์อาร์ต 

2 55 - 110 110 
 

7 ปกแผ่นใส ขนาด A4 (100 แผ่น) 1 260 - 260 260  
รวม 1,858  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 3 120 - 360 360  
2 กระดาษโรเนียว A4 (500 แผ่น) 5 550 - 550 550  

3 
ปากกาไวท์บอร์ดสีด า น้ าเงิน แดง 
อย่างละ 2 ด้าม 

6 20 - 120 120  

4 คัตเตอร์ ออร์ก้า A-93 4 25 - 100 100  

5 
เทปกาว 2 หน้า แบบหนา 21 มม. x 
2 ม. 

2 129 - 258 258  

6 
ดินสอสีแท่งยาว (กล่อง 24 สี) 
มาสเตอร์อาร์ต 2 กล่อง 

2 115 - 230 230  

7 คลิปด า 2 นิ้ว 50 มม. ตราม้า 108 1 70 - 70 70  
รวม 1,688     2,011   

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 3 120 - 360 360  

2 กระดาษโรเนียว A4 (500 แผ่น) 4 110 - 440 440  

3 
ปากกาไวท์บอร์ดสีด า น้ าเงิน แดง 
อย่างละ 2 ด้าม 

6 20 - 120 120 
 

4 กระดาษชาร์ท คละสี 20 15 - 300 300  



5 กระดาษบรู๊ฟ  (สีเทาอ่อน) 20 10 - 200 200  

6 สก๊อตเทปใส 1" x 36 หลา 1 30 - 30 30  

7 สก๊อตเทปใส 2" x 36 หลา 1 40 - 40 40  
รวม 1,490  

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1 กระดาษดับเบิลเอ A4 3 120 - 360 360  

2 กระดาษโรเนียว A4 (500 แผ่น) 5 110 - 550 550  

3 
ปากกาไวท์บอร์ดสีด า น้ าเงิน แดง 
อย่างละ 2 ด้าม 

6 20 - 120 120 
 

4 กระดาษชาร์ท คละสี 20 15 - 300 300  

5 กาวลาเท็กซ์ (TOA) ขนาด 32 ออนซ ์ 1 75 - 75 75  

6 
เทป 2 หน้า แบบบาง 12 มม. x 10 
หลา 

5 30 - 150 150  

รวม 1,555  
กลุ่มสาระฯ 
1 กระดาษโรเนียว A4 (500 แผ่น) 10  110 - 1100 1100  

2 กระดาษดับเบิ้ลเอ A4  5 120 - 600 600  
3 กระดาษบรู๊ฟ  (สีเทาอ่อน) 20 10 - 200 200  
4 กระดาษโฟโต้  A4 150 แกรม สีขาว 

(100 แผ่น) 
2 250 - 500 500 

 

5 แฟ้ม 3 ห่วง A4 สัน 3.5 ซม. ด า ตรา
ช้าง 9330V 

2 95 - 190 190 
 

6 เทปผ้า 2 นิ้ว x 8 หลา คละสี หลุยส์ 2 52 - 104 104  

7 
เทปผ้า 1.5 นิ้ว x 8 หลา คละสี 
หลุยส์ 

2 37 - 74 74 
 

8 
เทปกาว 2 หน้า แบบหนา 21 มม. X 
2 ม. 

3 129 - 387 387 
 

9 
กรรไกร 8 นิว้ สก๊อตช์ รุ่น Scotch 
Multi Purpose 1428 

4 85 - 340 340  

10 
หมุดปักบอร์ด H-04 ตราม้า ชนิด
หลอดด้าย คละสี (30 ตัวต่อ 1 กล่อง) 

2 30 - 60 60 
 

11 เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ รุ่น HD-50 1 350 - 350 350  
 3,905  

รวม  (หนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยสีบ่าทถ้วน)                                                       13,804  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 



แบบส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562 

  
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของตอบแบบส ารวจ  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ท่ีตรงกับข้อมูลของตนเอง 

 สถานะ ( ) ครู  ( ) นักเรียน 
เพศ ( ) ชาย  ( ) หญิง 
ชั้น ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  ( ) ม.4  ( ) ม.5 ( ) ม.6       

ตอนที่  2  การปฏิบัติ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประจ าปี 2561 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในระดับการได้รับและการปฏิบัติ ความพึงพอใจ  เก่ียวกับการจัดกิจกรรมน้ี  โดยมีเกณฑ์
ดังน้ี 
  5   หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  มาก 
  3 หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  ปานกลาง 
  2 หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  น้อย 
  1  หมายถึง ได้รับ/การปฏิบัติ   ความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 
 

ท่ี ประเด็นประเมิน 
ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

      1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ       

      2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและการอ่าน  
การเขียนและคิดวิเคราะห์      

2 บรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม 
      1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย ท่ีผ่านระดับคุณภาพ 3   
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 

     

      2. นักเรียนที่ติด 0  ร มส ไม่เกินร้อยละ 2      
3 ล าดับข้ันตอนในการจัดกิจกรรม      
4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
5 งบประมาณมคีวามเพียงพอ      
6 ด าเนินกิจกรรมได้น่าสนใจ      
7 ความประทับใจในกิจกรรม      
8 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ      

ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



สื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

รายงานการจดักิจกรรม 

ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 

  ค่ายยุวมัคคเุทศก์  
     ประจ าปี 2562 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นางศรีสุนีย์    กันทาเดช 

นางสาวรัชฏา  ตาใจ 

นางสาวกานติ์ชนิต ชอบช่ืน 

นางสาวสุดารัตน์ แอฤทธิ์ 

นางสาวอารีรัตน์   เช้ืออ้วน 

นางสาวศิรประภา   บัวคอม 

นางสาวชัญญานุช  อ่ินค า  

 



 
 

 
 

รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์  
ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   นางศรีสุนีย์     กันทาเดช 

   นางสาวอารีรัตน์     เชื้ออ้วน 

   นางสาวศิรประภา    บัวคอม 

   นางสาววารุณี     ภูเอี้ยง 

   นางสาวชัญญานุช   อิ่นคำ 
  

 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ที่    วันที่   ……………………………………………. 
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ ประจำปี 2562 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

ตามที่คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ในวันอังคาร ที่ 30 และวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562   

บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัด
กิจกรรมให้ท่านได้รับทราบตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
                                             ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
                                             (นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน) 
 
ความเห็นของรองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................................... .....                                                                             
...................................................................................................................................................................... ........                                                                              
                 ลงชื่อ  
                                                                                             (นางอสมาภรณ์   อักษร) 
                                                                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม    
                                                                                    
ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................. ................................                                                                            
........................................................................................................................................... ...................................    
              ลงชื่อ  
                                                                                                 (นายบญุเทพ     พิศวง) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอผลการจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2562 
และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมที่มีความสามารถด้านภาษาจีน อังกฤษ และไทย จำนวน 
30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลตาม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา 
สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1.  การจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ ดำเนินการในวันอังคาร ที่ 30 และวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2561  ณ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 40 คน จำแนกเป็นครู 10 คน นักเรียน 30 คน ใช้งบประมาณ
ในการดำเนินงาน ทั้งหมด จำนวน 12,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรจากทางโรงเรียน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม คือ ได้รับความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน ได้เรียนรู้การเป็น
มัคคุเทศก์ สนุกและได้ความรู้นำไปเผยแพร่ได้ ได้ประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง 
ๆ ในจังหวัดเชียงราย ข้อเสนอแนะ คือ อยากไปอบรมที่ไกล ๆ สำหรับหัวข้อที่อยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป คือ
การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานการจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์  
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ตั้งอยู่ เลขที่ 242  หมู่ที่ 2 บ้านในเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันมีนายบุญเทพ  พิศวง ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน และมี พล.ต.ท. วิชัย  นิลดำ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ตั้งของ
โรงเรียนอยู่ในเขตอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีภูมิประเทศติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 2 ประเทศ คือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเส้นทางคมนาคมขนส่ง
สินค้าและสัญจรไปมาทั้งทางเรือและทางบก ทางเรือจะเป็นการเดินเรือตามลำน้ำโขงผ่านสาธ ารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถึงเมืองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชน
จีน ส่วนทางบกเป็นการคมนาคมตามเส้นทาง R3A ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ด่าน
พรมแดนบ่อเต็นเข้าสู่มณฑลยูนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรี  
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้
ยุทธศาสตร์ 2พ กับ 1 ส  พ1 ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พ2 ได้แก่การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ 1ส คือการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา จากยุทธศาสตร์ 2พ 1ส ไปสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรม STEM 
education การเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพและภาษาดี ที่สำคัญและเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ เพ่ือเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายต่อไป 

 ตามที่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ได้จัด
กิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศกข์ึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านการรับรู้จากประสบการณ์จริง  จึงได้จัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ ประจำปี 2562 ขึ้น และเพ่ือให้
ทราบความสำเร็จของการดำเนินงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีการศึกษาต่อไป จึงได้ทำการ
ประเมินผลและสรุปรายงานเล่มนี้ขึ้น 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี มีความคิด

สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก  
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง   จำนวน 10 คน  
2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมที่มีความสามารถด้านภาษาจีน อังกฤษและ ไทย จำนวน 30 คน

   
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม  
 

ระยะเวลา 
 ดำเนินการในวันอังคาร ที่  30 และวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562   
 

สถานที ่
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
 

งบประมาณ 
 จำนวน    12,000 บาท 
 

วิธีดำเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประชุม วางแผนจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์  
 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
 3. ติดต่อประสานงานไปยังสถานที่ที่ไป ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดหา  เตรียมความพร้อม  
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการที่วางไว้ 
 6. สอบถาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ สรุปผลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
 8. นำเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ โดย คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

 
 

 



สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 

ตอนที่ 1  ผลการจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์  

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตำแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10 คน 10 100 
นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่มีความสามารถ 
ด้านภาษาจีน อังกฤษ และไทย   

30 คน 30 คน 100 

เฉลี่ยรวม 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ โดยเฉลี่ยร้อยละ 100 จำแนกเป็น คณะครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 และเป็นนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่มี

ความสามารถด้านภาษาจีน อังกฤษ และไทย ร้อยละ 100 
 

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์  

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน (บาท) 

1 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 40 คน 2 วัน วันละ 2 มื้อ  
รวม 4 มื้อ มื้อละ 20 บาท   รวม คนละ 80 บาท 

40 80 3,200 

2 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 40 คน 2 วัน วันละ 1 มื้อ  
มื้อละ 60 บาท   รวม คนละ 120 บาท 

40 120 4,800 

3 กระดาษปกการ์ดสีเขียวอ่อน 150 แกรม 180 แผ่น 2 150 300 
4 กระดาษ Double A 8 145 1,160 
5 กระดาษกาวย่นสีเขียว 2.5 นิ้ว x 21y 10 50 500 
6 ลวดเย็บกระดาษกล่องเล็กเบอร์ 10 8 5 40 
7 ค่าวิทยากร 2 1,000 2,000 

รวม 12,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 12,000 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ ครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน 
 



ตอน 
ที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์  
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
4 
36 

 
10 
90 

2. สถานภาพ 
2.1 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.2 นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่มีความสามารถด้านภาษาจีน 
อังกฤษ และไทย   

 
10 
30 

 
25 
75 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90 และเป็นเพศชายร้อยละ  
10 และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่มีความสามารถด้านภาษาจีน อังกฤษ และไทย ร้อย
ละ 75 และเป็นคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 25  
 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์  
  

ประเด็นความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย SD 
แปล
ผล 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 37.5 37.5 25   4.13 0.78 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 25 37.5 37.5   3.88 0.78 มาก 

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 37.5 35 27.5   4.10 0.80 มาก 

4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 25 50 25   4.00 0.71 มาก 

5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 37.5 25 37.5   4.00 0.87 มาก 

6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 50 37.5 12.5   4.38 0.70 มาก 

ด้านสถานที่/ ระยะเวลา/ อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 37.5 37.5 25   4.13 0.78 มาก 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 37.5 37.5 25   4.13 0.78 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม  25 37.5 37.5   3.88 0.78 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 25 45 30   3.95 0.74 มาก 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 



1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 12.5 20 25 25  3.24 1.05 ปานกลาง 

2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 42.5 40 17.5   4.25 0.73 มาก 

ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
1. สามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

32.5 45 22.5   
4.10 0.73 

มาก 

2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้ 30 45 25   4.05 0.74 มาก 

3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ 30 50 20   4.10 0.70 มาก 

รวม 4.03 0.81 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ 
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.03) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
(ค่าเฉลี่ย =4.38) รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม (ค่าเฉลี่ย =4.25) ประเด็นที่พึง
พอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม (ค่าเฉลี่ย =3.24) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม 
 

ชื่อกิจกรรม  อบรมยุวมัคคุเทศก์  
ผู้รับผิดชอบ นางศรีสุนีย์   กันทาเดช 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท่ีดี มีความคิด
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน  
2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมที่มีความสามารถด้านภาษาจีน อังกฤษและ ไทยจำนวน 30 คน 

 
ขัน้ตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 Plan วางแผน 

3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ   
3.2 เขียนโครงการ    
3.3 เสนอเพ่ือรับการอนุมัติ   
Do ปฏิบัติ 
3.4 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  
Check ประเมินผล 
3.5 ติดตามผลการดำเนินงาน  
3.6 ประเมินผล     
3.7 สรุปผล  
Act ปรับปรุง แก้ไข 
3.8 สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข   

 
พ.ค. 2562 
มิ.ย. 2562 
ก.ค. 2562 

 
ก.ค. 2562 

 
ก.ค. 2562 
ส.ค 2562 
ส.ค. 2562 

 
ส.ค. 2562 

นางศรีสุนีย์  กันทาเดช 

 
งบประมาณ  จำนวน 12 ,000 บาท 
 



ระดับความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 การสังเกต บันทึกการสังเกต 
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 90 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.ผู้เรียนสามารถพูดนำเที่ยวในภาษาท่ี
ตนเองสนใจคนละ 2 สถานที่ ร้อยละ 
90 

ฝึกปฏิบัติ สอบภาคปฏิบัติ แบบฝึกการพูด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ 
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
3. ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 
 

ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบ   
                        ( นางศรีสุนีย์   กันทาเดช )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ตารางกำหนดการอบรมยุวมัคคุเทศก์  
ระหว่างวันที่   ถึงวันที่  30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 30 ก.ค.62 

8.30 - 9.00 ลงทะเบียน นางศรีสุนีย์    กันทาเดช 
09.00 – 10.30 ประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน อ.บุญส่ง  เชื้อเจ็ดตน 

10.30 - 10.45 รับประทานอาหารว่าง 
นางศรีสุนีย์    กันทาเดช 
น.ส.สุดารัตน์  แอฤทธิ์ 

10.45 - 12.00 ความรู้เรื่องตำนานเชียงแสน อ.บุญส่ง  เชื้อเจ็ดตน 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
นางศรีสุนีย์    กันทาเดช 
น.ส.สุดารัตน์  แอฤทธิ์ 

13.00 - 14.30 
ความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางรถราง รถไฟฟ้า
ของเทศบาล และมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมอบรม 

เจ้าหน้าที่เทศบาล 

14.30 - 14.45 รับประทานอาหารว่าง น.ส.รัตติกาล  สานุ่ม 
14.45 - 16.00 ฝึกพูดตามเส้นทางท่องเที่ยวตามเส้นทางรถราง  เจ้าหน้าที่เทศบาล 

2 

31 ก.ค.62 

08.00 – 09.00 

เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ต.รอบเวียง จ.เชียงราย 

นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 
น.ส.รัตติกาล  สานุ่ม 
Miss Lou Lei 
Miss Li Xiao li    

09.00 - 11.00 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางรถรางของเทศบาลนคร
เชียงราย 9 แห่งรอบ ๆ ตัวเมืองเชียงราย และ
รับประทานอาหารว่าง   

นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 
น.ส.รัตติกาล  สานุ่ม 
Miss Lou Lei 
Miss Li Xiao li    

11.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 
น.ส.รัตติกาล  สานุ่ม 
Miss Lou Lei 
Miss Li Xiao li    

13.00 – 13.45 ออกเดินทางไปบ้านนาหลังคาแดง อ.แม่จัน 

นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 
น.ส.รัตติกาล  สานุ่ม 
Miss Lou Lei 
Miss Li Xiao li    

13.45-15.30 
ศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ-พอเพียง ที่
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและรับประทานอาหารว่าง   

นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 
น.ส.รัตติกาล  สานุ่ม 



Miss Lou Lei 
Miss Li Xiao li    

15.30– 16.10 เดินทางกลับเชียงแสน 

นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 
น.ส.รัตติกาล  สานุ่ม 
Miss Lou Lei 
Miss Li Xiao li    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือขออนุเคราะห์เยี่ยมชมสถานที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำกล่าวรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำกล่าวของประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครอบรมยุวมัคคุเทศก์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบลงเวลากิจกรรมยุวมัคคุเทศก์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนิความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม 

กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา 

วันที ่30-31 กรกฎาคม 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทัง้หมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพ่ือให้การ
ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ    

 หญิง     ชาย 
2. สถานภาพ 

 คร ู    นักเรียน 
2. ระดับการศึกษา  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย        อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     
 ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรี   

 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของ
ท่านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การนำความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน      
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา      
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม      
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้      
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 



1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
4. อาหาร มีความเหมาะสม      
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การนำความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม      
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

     

2. มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ได้ 

     

3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้      
 
. สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………......................................
.......................................................................... ....................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………….............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
1.ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................................. .................................
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ........................................... 



 
2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
.................................................................................................................................................................... ..........
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................ .................................................................. 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม 
กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   ณ  ห้องโสตทัศนศกึษา 
วันที ่30-31 กรกฎาคม 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพ่ือให้การ
ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ    

 หญิง     ชาย 
2. สถานภาพ 

 คร ู    นักเรียน 
2. ระดับการศึกษา  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย        อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     
 ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรี   

 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของ
ท่านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การนำความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 37.5 37.5 25   
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 25 37.5 37.5   
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 37.5 35 27.5   
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 25 50 25   
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 37.5 25 37.5   
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 50 37.5 12.5   
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 37.5 37.5 25   



2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 37.5 37.5 25   
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 25 37.5 37.5   
4. อาหาร มีความเหมาะสม 25 45 30   
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การนำความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 12.5 20 25 25  
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 42.5 40 17.5   
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

32.5 45 22.5   

2. มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ได้ 

30 45 25   

3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 30 50 20   

 
. สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 
 
ได้รับความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน ได้เรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์ สนุกและได้ความรู้นำไปเผยแพร่ได้ 
ได้ประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
1. ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ อยากไปอบรมที่ไกล ๆ 
2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่ การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



 

  

 
รายงานผล กิจกรรมระเบียงความรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประจำปี 2562 

 
 

 
 

จัดท ำโดย 
นำยเมธิชัย  ชัยมินทร ์

 
 
 

 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน  จังวดัเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 



 

  

รายงานผล กิจกรรมระเบียงความรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประจำปี 2562 

 
 

 
 

 
จัดท ำโดย 

นำยเมธิชัย  ชัยมินทร ์
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน  จังวดัเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 



สารบัญ 

หน้า 
บันทึกข้อความ  1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2 
กิจกรรมระเบียงความรู้ 3 
สรปุรายงานการจัดกิจกรรม  6 
ภาคผนวก 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ที่    วันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมระเบียงความรู้ 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

ตามท่ีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดทำโครงการพัฒนางาน
กลุ่มสาระภาษาไทย กิจกรรมที่ 6 ระเบียงความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562   

บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัด
โครงการให้ท่านได้รับทราบตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 

                                               นายเมธิชัย   ชัยมินทร์ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอผลการจัดกิจกรรมระเบียงความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 
และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลตาม ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมระเบียงความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562  ดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 992 คน เป็น  นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 992 คน ใช้งบประมาณใน
การดำเนินงาน ทั้งหมด จำนวน 3,150 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรจากผู้สนับสนุนโครงการ ทั้งนี้การจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า จากการจัดกิจกรรมระเบียงความรู้

ประจำปี 2562 ครั้งนี้ ได้สำรวจความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ

การจัดกิจกรรมระเบียงความรู้ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ได้แก่ 

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.79)  นักเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย = 

4.63)  นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย =4.58)  เนื้อหาในการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ 

(ค่าเฉลี่ย =4.53)  สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย =4.51) และ นักเรียนเห็นความสำคัญของ

การอ่าน (ค่าเฉลี่ย =4.45)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมระเบียงความรู้ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ  
 กิจกรรมระเบียงความรู้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการอ่านและการเขียน ซึ่งในปัจจุบันนี้ ทักษะการอ่านและการเขียนมีความสำคัญเป็นอย่าง
มากในการใช้ชีวิต และยังเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปต่อยอดทักษะพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้ เช่น การวิเคราะห์ วิจารณ์
อย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น กิจกรรมระเบียงความรู้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้
ดีขึ้น ตลอดจนให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค ์
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่าน 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 

 ขอบเขตรายงาน 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1.1 ผลการจัดกิจกรรมระเบียงความรู้ ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณที่ ใช้ 
รูปแบบของการจัดกิจกรรม บรรยากาศโดยรวม  
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
  - กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่  
  พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม คือ บริเวณระเบียงอาคาร 2 ชั้นที่ 2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ตลอดปีการศึกษา 2562 
 
กลุ่มเป้าหมายละกลุ่มตัวอย่าง  
 1. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน 992 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ได้จากการ
เลือกแบบสะดวก 
 

 

 



เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมไหว้ครู เป็นแบบประเมินมาตราส่วน 5 ระดับ 
จำนวน 6 ข้อ ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทั่วไป เช่น สถานที่ เวลา ลำดับขั้นตอนการจัด
กิจกรรม ความประทับใจ ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเป็นต้น  

วิธีดำเนินการจัดกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมหรือวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 เขียนโครงการ/กิจกรรม 

  มิถุนายน 2563 นายเมธิชัย   ชัยมินทร์ 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

2 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) 
1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  

     2.3 ทำการคัดสรรข้อมูลทั้งเรื่องหลักภาษา 
และวรรณกรรมจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำใน
รูปแบบของโปสเตอร์ 
     2.4 นำ โปสเตอร์ ไปติดบอร์ดนิเทศท่ีเตรียม
ไว้ที่ระเบียงหน้าห้อง พร้อมตกแต่งบอร์ดให้
สวยงาม 
     2.5 นักเรียนเลือกศึกษาความรู้จากบอร์ด
เพ่ือนนำไปจัดทำบันทึกการอ่าน เป็นการส่งเสริม
การอ่านนอกเวลาเรียน 

  มิถุนายน   2563 -    
  กุมภาพันธ์ 2564 

นายเมธิชัย   ชัยมินทร์ 
 

3 ประเมินผล ( Check ) 
3.1 นิเทศ/ติดตาม 
3.2 สรุปผล รายงาน 
3.3 นำผลการประเมินไปปรับปรุง 

      มีนาคม 2564 นายเมธิชัย   ชัยมินทร์  

4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  (Action ) 
4.1  ประชุมสะท้อนปัญหา 
4.2 จัดทำเอกสารเผยแพร่ 

มีนาคม 2564   

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมโดยตรวจสอบจำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณและสังเกตบรรยากาศการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม  
 2. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณร้อยลพ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  



สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ตอนที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมระเบียงความรู้ 
ตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ตำแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
นักเรียน ม.1 - ม.6 และ  
สภานักเรียน 

992 คน 992 คน 100 

เฉลี่ยรวม 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมระเบียงความรู้โดยเฉลี่ยร้อยละ 100 เป็น นักเรียนร้อยละ100  

ตารางที่ 2 แสดงรายการงบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

3 หมุดติดบอร์ด 1 กล่อง 35 70  70  
4 โฟมบอร์ด โปสเตอร์  20 100 2,000  2,000  
5 ค่าเข้าเล่มรายงาน 2 เล่ม 50  100 100  
6 เทปผ้าแลคซีน 1.5 นิ้ว  10 ม้วน 300 300  300  
7 เชือกขาวรัดพัสดุ เบอร์ 18 ม้วน

เล็ก 0.25 กก. 
2 ม้วน 45 90  90  

7 สติกเกอร์ใสแผ่นใหญ่ 10 แผ่น 20 200  200  
8 เทปกาว 2 หน้า แบบหนา 21 มม. x 2 

ม. 
3 ม้วน 130 390  390  

รวม   (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 3,150 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกจิกรรมระเบียงความรู้ ครั้งนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3150 สามพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระเบียงความรู้ 

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1 เพศชาย 
2 เพศหญิง 

45 
55 

2. สถานภาพ 
 - นักเรียน 

 
100 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55 เพศชาย ร้อยละ 45 

เป็นนักเรียนร้อยละ 100  

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมระเบียงความรู้ 

ที ่ ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1 นักเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรม 4.63 0.52 มากทีสุ่ด 

2 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.51 0.62 มากที่สุด 

3 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 4.79 0.41 มากที่สุด 

4 นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรม 4.58 0.57 มากที่สุด 

5 นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน 4.45 0.55 มากที่สุด 

6 เนื้อหาในการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.53 0.50 มากที่สุด 
รวม 4.57 0.57 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระเบียงความรู้

ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  ได้แก่ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.79)  นักเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.63)  นักเรียนได้รับ

ความรู้จากการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย =4.58)  เนื้อหาในการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย =4.53)  

สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย =4.51) และ นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน (ค่าเฉลี่ย 

=4.45)   

 

ข้อเสนอแนะ 

- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนตามแนว PISA

ปีการศึกษา 2562   
 

โดย 
นางสาวโปรดปราน   ค าเปลว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ต าบลเวียง  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
ท่ี..........................................วันท่ี 20 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

เร่ือง   รายงานผลการจัดกิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนตามแนว PISA    
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ตามท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
และการเขียนตามแนว PISA เพื่อคัดกรองทักษะความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนให้มี
คุณภาพและยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
มากยิ่งขึ้นและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปบูรณาการการเรียนรู้ในปัจจุบัน อนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการด าเนินงาน       
จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ท่านได้รับทราบ ตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
      
        ลงช่ือ                 
                                                                                             (นางสาวโปรดปราน   ค าเปลว) 

            ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
ความเห็นของรองผูอ้ านวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
          

ลงช่ือ                                                                                                                                  
             (นางอสมาภรณ์  อักษร) 

                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ                                                                                                                                  
                 (นายบุญเทพ  พิศวง) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองทักษะความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน

ให้มีคุณภาพและยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปบูรณาการการเรียนรู้ในปัจจุบัน อนาคต ตลอดจน           
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป ผลการจัดกิจกรรม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้รับการคัดกรองทักษะความสามารถด้านการอ่านและการเขียน พบว่า 

 
ความสามารถด้านการอ่าน 

พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนใหญ่มีระดับ
ความสามารถในการอ่านระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ 98.76 ส่วนนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน คิดเป็น
ร้อยละ 0.46 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาในช่ัวโมงกิจกรรมซ่อมเสริม             
โดยครูผู้สอนต้องฝึกฝนการอ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้มากขึ้น 

 
ความสามารถด้านการเขียน 

พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนใหญ่มีระดับ
ความสามารถในการเขียนระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ 81.19 ส่วนนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเขียน คิดเป็น
ร้อยละ 0.46 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาในช่ัวโมงกิจกรรมซ่อมเสริม             
โดยครูผู้สอนต้องฝึกฝนการเขียนส่ือสารและการเขียนสะกดค าให้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานการจัดกิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนตามแนว PISA 
 

หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง  ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษา เพื่อส่ือสาร
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง การอ่านและการเขียนมีความส าคัญอย่างมากท่ี
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและส่ือสาร  
เพื่อให้ให้สถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยจะเริ่มคัดกรองเด็กทุกคน เพื่อตรวจสอบและ       
คัดกรองในการวัดความสามารถในการอ่านออกเสียง และความเข้าใจการอ่านของนักเรียน ก่อนพัฒนาให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกและการอ่านอย่างรู้เรื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์และเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตระหนักในความส าคัญของการอ่าน การเขียนของนักเรียน 
จึงจัดท ากิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนตามแนว PISA เพื่อคัดกรองทักษะ
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพและยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะ
ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปบูรณาการ
การเรียนรู้ในปัจจุบัน อนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อคัดกรองความสามารถของนักเรียนด้านการอ่านและการเขียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
3. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้รับการคัดกรองทักษะความสามารถ

ด้านการอ่านและการเขียน 
2. นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนได้รับการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตการรายงาน 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ข้อมูลการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ด าเนินการปีการศึกษา 2562 
 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบคัดกรองทักษะการอ่านและการเขียน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 
วิธีการด าเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ประชุม วางแผนจัดกิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนตามแนว PISA 
2. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

และการเขียนตามแนว PISA 
3. จัดกิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนตามแนว PISA ตามท่ีวางแผน 
4. ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมโดยการสังเกตและทดสอบนักเรียน 
5. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ สรุปผล 
6. น าเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมโดยตรวจสอบจ านวนร้อยละของผู้คัดกรอง เมื่อวิเคราะห์แล้วหากมี

ผู้เรียนท่ีอ่านไม่ออกและเขียนไม่คล่อง ให้นักเรียนเข้าเรียนในช่ัวโมงกิจกรรมซ่อมเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงาน 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้รับการคัดกรองทักษะ
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ครบทุกคน 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย เข้าร่วม ร้อยละ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 219 คน 219 คน 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 185 คน 185 คน 100.00 

รวม 404 คน 404 คน 100.00 

เฉลี่ยรวม 100.00 

 
 

ความสามารถด้านการอ่าน 
พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนใหญ่มีระดับ

ความสามารถในการอ่านระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ 98.76 ส่วนนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน คิดเป็น
ร้อยละ 0.46 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาในช่ัวโมงกิจกรรมซ่อมเสริม             
โดยครูผู้สอนต้องฝึกฝนการอ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้มากขึ้น 

 
ความสามารถด้านการเขียน 

พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนใหญ่มีระดับ
ความสามารถในการเขียนระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ 81.19 ส่วนนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเขียน คิดเป็น
ร้อยละ 0.46 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาในช่ัวโมงกิจกรรมซ่อมเสริม             
โดยครูผู้สอนต้องฝึกฝนการเขียนส่ือสารและการเขียนสะกดค าให้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ภาคผนวก 

 
 
1. ค าสั่ง 
2. โครงการ 
3. ภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 



 

 

ค าสั่ง 

 

 

 
 

 



 

 

          โครงการ 

 

 

 

 
 
 



ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวโปรดปราน    ค าเปลว 
  นางสาวพริ้มเพรา      พฤกษมาศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนตามแนว PISA 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองทักษะความสามารถด้านการอ่านและการเขียน 
2. นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80  

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน   

1. ขั้นเตรียมหรือวางแผน (Plan) 
1.1  ศึกษานโยบายของ สพฐ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2  จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
1.3  ประชุมวางแผนแบ่งงาน ปฏิทินปฏิบัติการด าเนินงานและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบท างานและ

ด าเนินการตามกิจกรรม 
2. ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) 

2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการเพื่อให้ครูทุกคนทราบ 
   2.2 ด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ 
       2.2.1 สร้างเครื่องมือส าหรับใช้ประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ทุก 

       ระดับช้ัน  โดยก าหนดให้ท าการประเมินในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 
       แรกของปีการศึกษา 
2.2.2 ครูผู้สอนน าข้อมูลคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนรายบุคคลไปท า 
        การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
        ส าหรับการเรียนการสอน 
2.2.3 จัดท าบันทึกข้อตกลงในการด าเนินการ โครงการ โดยผู้อ านวยการโรงเรียน  
        รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม และคณะครูทุกคนลง 
        นามบันทึกข้อตกลงร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
        ด้านการอ่านและการเขียน 
2.2.4 ก าหนดกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน การเขียน ด้วย 
        กิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสภาพปัญหาท้ังรายบุคคล โดยมีครู 
        ภาษาไทยแต่ละระดับช้ันจัดท าแฟ้มข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน   
        รายบุคคล ครูภาษาไทยแต่ละระดับช้ันบันทึกความก้าวหน้าการพัฒนาทาง 
        ภาษาไทยของนักเรียนรายบุคคลในด้านการอ่าน การเขียน เพื่อการตรวจ    
        เย่ียมของผู้บริหาร 



3. ประเมินผล ( Check ) 
3.1 นิเทศ/ติดตาม 
3.2 สรุปผล รายงาน 

4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  (Action ) 
4.1  ประชุมสะท้อนปัญหา 
4.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่ 
4.3 ส่งต่อข้อมูลนักเรียนท่ีมีปัญหาฯ 

 
งบประมาณ 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมทั้งสิ้น 

1 กระดาษ A4 Double A 1 120 120 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร 8 100 800 
3 ดินสอสี แท่งยาว (กล่อง12สี) มาสเตอร์อาร์ต 3 50 150  
4 ปากกาเมจิก (ชุด12สี) มาสเตอร์อาร์ต 2 50 100 

5 
กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม สีฟ้าและสีชมพู  
(250 แผ่น) ONE 

2 165 330 

รวมเป็นเงิน  1,500 
 
ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน 

  
- คัดกรองการอ่านการเขียน 
 

 
1. แบบคัดกรองการอ่านการเขียน 
2. แบบฝึกพัฒนาทักษะด้านการ
อ่านและการเขียน 
 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการคัดกรองทักษะความสามารถด้านการอ่านและการเขียนทุกคน 
2. นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนได้รับการพัฒนาความสามารถให้สูงข้ึน 

 
 
ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ  ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ           
    ( นางสาวโปรดปราน   ค าเปลว )                 ( นางสาวพริ้มเพรา   พฤกษมาศ )  



 

             ภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนตามแนว PISA 

 

 

 



 

 

 

 



*     โดย 
 นางสาวพริ้มเพรา    พฤกษมาศ 
 นางสาวอารีรัตน์    เชื้ออ้วน 
 นางสาวศิรประภา    บัวคอม 
 นางสาวรัตติกาล   สานุ่ม 
 นางสาวกานติ์ชนติ   ชอบชื่น 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

มุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



1 

 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

มุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

โดย 
นางสาวพริ้มเพรา    พฤกษมาศ 
นางสาวอารีรัตน์    เชื้ออ้วน 
นางสาวศิรประภา    บัวคอม 
นางสาวรัตติกาล   สานุ่ม 
นางสาวกานติ์ชนิต   ชอบชื่น 

 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
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สารบัญ 
 

       หน้า 
บันทึกข้อความ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                          1 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        2 
สรุปผลการดำเนิน                 4 

ภาคผนวก                           5        
     -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- สรุปแบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม 
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บันทึกข้อความ 
                          
ส่วนราชการ       
ส่วนราชการ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม    อำเภอเชียงแสน    จังหวัดเชียงราย 
ที.่.................      วันที่   10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   
   

  ตามที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้ดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 20 และ 30 กันยายน 2562 นั้น บัดนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการประเมินผล จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้ท่านได้รับทราบตาม
รายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
                                                  ลงชื่อ      

(นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน) 
           คร ู

 
ความเห็นของรองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 
......................................................................................................................................................................... ..........                                                                                
...................................................................................................................................................................... .............                                                                                
                 ลงชื่อ  
                                                                                             (นางอสมาภรณ์   อักษร) 
                                                                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม                                                                                       
ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................. .....................................                                                                                
........................................................................................................................................... ........................................    
              ลงชื่อ  
                                                                                                 (นายบญุเทพ     พิศวง) 
                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และศึกษาความความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน 1,080 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ แบบบันทึกการสังเกต
และสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงที่
สังเกตได้ ใช้ค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1. งานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 จัดขึ้นในวันที่ 20 
และ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมงาน 22 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53) ประเด็นที่มีความพึง
พอใจสูงที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของรูปแบบของที่ระลึก ( =4.68) และรองลงมาได้แก่ ความยิ้มแย้มแจ่มใส
ของฝ่ายต้อนรับ ( =4.68) 
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สรุปรายงานการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 
 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจ เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่
ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
จึงจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตนี้ขึ้นเพ่ือยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม และเป็นขวัญกำลังใจให้
บุคลากรที่เกษียณอายรุาชการ  
 
วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือศึกษาผลการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านจำนวนผู้ร่วมงานและรูปแบบของงาน  

1.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ของผู้ร่วมงาน  
 
ขอบเขตการรายงาน 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1.1 ผลการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย จำนวนผู้ร่วมงานและรูปแบบของงาน 

 1.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ของผู้ร่วมงาน 
 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน ครแูละบุคลากร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  พ้ืนที่ในการดำเนินงาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมและร้านริมโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ดำเนินการในวันที่ 20 และ30  กันยายน  2562 
 
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครบูุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน 1,080 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 22 คน ได้จากการเลือกแบบสะดวก  
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไป เช่น ขั้นตอน 
พิธีการ รูปแบบ สถานที่ในการจัดงาน และความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน เป็นต้น 
 
วิธีดำเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 
 3. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโดยการใช้แบบสอบถาม 
 6. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ สรุปผล 
 7. นำเสนอฝ่ายบริหาร 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
 
ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบกลางภาค 

ตำแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมงาน ร้อยละ 
1. ผู้บริหาร ครแูละบุคลากร 61 คน 61 คน 100 
2. นักเรียน 1,019 คน 1,019 คน 100 

เฉลี่ยรวม 100 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉลี่ยร้อยละ 100 จำแนกเป็น ผู้บริหารและครู ร้อยละ 100 
และเป็นนักเรียนร้อยละ 100 
 
รูปแบบการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นในวันที่ 
20 และ 30 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
วันที่ 20 กันยายน 2562 
 - ภาคเช้า กิจกรรมอำลาอาลัย จัดหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม มีกิจกรรมดังนี้ 

1. การแสดงของนักเรียนนาฏศิลป์ 
2. ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกแด่ครูกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา  
3. ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกต่อ 
4. ครูกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ กล่าวแสดงความรู้สึกกับ

คณะครูและนักเรียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
5. คณะครูและนักเรียน บันทึกภาพร่วมกับครูครูก่ิงกาญจน์  ใจจุมปา 

วันที่ 30 กันยายน 2562 
- ภาคเย็น กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ณ ร้านริมโขง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  มีกิจกรรมดังนี้ 
1. ชม VTR เส้นทางชีวิตรับราชการครกูิ่งกาญจน ์ ใจจุมปา 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่

ระลึกแด่ครกูิ่งกาญจน ์ ใจจุมปา 
3. ครกูิ่งกาญจน ์ ใจจุมปากล่าวขอบคุณ 
4. การแสดงของคณะครู และกิจกรรมนันทนาการจากบุคลากร 
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 ผลการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ  
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
9 
13 

 
40.9 
59.1 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.1 เพศชายร้อยละ 40.9 
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจผู้ร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ  

ที ่ รายการ 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 

 S.D. คุณภาพ 5 
ดี

มาก 

4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1. การต้อนรับ 
1.1. ค ว า ม ทั่ ว ถึ ง ใน ก า ร ต้ อ น รั บ

ผู้ร่วมงาน 
63.6 31.8 4.5 0 0 4.59 0.58 ดีมาก 

1.2. ความยิ้ ม แย้ มแจ่ ม ใสของฝ่ าย
ต้อนรับ 

68.2 31.8 0 0 0 4.68 0.47 ดีมาก 

2. การจัดทำของท่ีระลึกแก่ผู้เกษียณ 
2.1. ความเหมาะสมของรูปแบบของที่

ระลึก 
72.2 22.7 4.5 0 0 4.68 0.55 ดีมาก 

2.2. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัด
ของที่ระลึก 

9.1 22.7 0 0 0 4.29 0.45 ด ี

3. รูปแบบและพิธีการ 
3.1. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน

การจัดงาน 
45.5 54.5 0 0 0 4.46 0.50 ด ี

3.2. การจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที 54.5 45.5 0 0 0 4.55 0.50 ดีมาก 

3.3. ความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบ
และพิธีการ 

59.1 31.8 9.1 0 0 4.50 0.66 ดีมาก 
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4. สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม 
4.1. ความเหมาะสมของสถานที่ในการ

จัดงาน 
59.1 40.9 0 0 0 4.59 0.49 ดีมาก 

4.2. ความสวยงามของการจัดสถานที่ 45.5 54.5 0 0 0 4.46 0.50 ด ี

4.3. ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง เค รื่ อ ง มื อ 
โสตทัศนูปกรณ์    เครื่องเสียง 
ดนตรี 

59.1 27.3 13.6 0 0 4.46 0.72 ด ี

4.4. ความเหมาะสมของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

59.1 27.3 9.1 4.5 0 4.41 0.83 ด ี

4.5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

63.6 22.7 13.6 0 0 4.50 0.72 ดีมาก 

รวม 4.53 0.61 ดีมาก 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการครู
เกษียณอายุราชการในครั้งนี ้ในระดับดีมาก ( =4.53) ประเด็นทีม่ีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสม
ของรูปแบบของที่ระลึก ( =4.68) รองลงมาได้แก่ ความยิ้มแย้มแจ่มใสของฝ่ายต้อนรับ ( =4.68) ประเด็นที่มี
ความพึงพอใจต่ำที่สุด ได้แก ่ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดของที่ระลึก ( =4.29) 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  - 
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    ภาคผนวก  
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
งานมุทติาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
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แบบสอบถามงานเกษียณอายุราชการ มุทิตาจิตครูกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา                                               
ประจำปีการศึกษา 2562 

วันจันทร์  ที่  30 กันยายน 2562 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ลงใน   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 

เพศ   ชาย   หญิง 

  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ครู     บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา 
  ลูกจ้าง นักการ แม่บ้าน   อื่น ๆ 

ตอนที ่2  ความพงึพอใจงานมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
5   หมายถึง ได้รับความพึงพอใจ   ดีมาก 

   4 หมายถึง ได้รับความพึงพอใจ   ด ี
   3 หมายถึง ได้รับความพึงพอใจ   ปานกลาง 
   2 หมายถึง ได้รับความพึงพอใจ   น้อย 
   1  หมายถึง ได้รับความพึงพอใจ   น้อยที่สุด 

ที ่ รายการ 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1. การต้อนรับ 
1.1. ความทั่วถึงในการต้อนรับผู้ร่วมงาน      

1.2. ความยิ้มแย้มแจ่มใสของฝ่ายต้อนรับ      
2. การจัดทำของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ 
2.1. ความเหมาะสมของรูปแบบของที่ระลึก      
2.2. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดของที่ระลึก      
3. รูปแบบและพิธีการ 
3.1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน      
3.2. การจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที      

3.3. ความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบและพิธีการ      
4. สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม 

4.1. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน      
4.2. ความสวยงามของการจัดสถานที่      
4.3. ความพร้อมของเครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์   

เครื่องเสียง ดนตรี 
     



14 

 

4.4. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      
4.5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่ อาหารและ

เครื่องดื่ม 
     

 
ตอนที่ 3  ความประทับใจ ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค   
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
งานมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
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ตอนที่ ๑ สถานะภาพทั่วไป 

เพศ    (  ) เพศชาย     ร้อยละ 40.9 (  ) หญิง   ร้อยละ     59.1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำแนก เป็น   

 (  ) ครู    ร้อยละ50    (  )  บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา  ร้อยละ 36.4 

 (  ) ลูกจ้าง ภารโรง แม่บ้าน ร้อยละ 13.6  (  ) อ่ืน ๆ 0 
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ตอนที่  ๒  สอบถามระดับความคิดเห็น 
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รูปภาพงานมุทิตาจิต 
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
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รูปภาพงานมุทิตาจิตขา้ราชการเกษียณอายุราชการ 
ครูก่ิงกาญจน์  ใจจุมปา 

วันศุกร์  ที่  22 กันยายน 2562 
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รูปภาพงานมุทิตาจิตขา้ราชการเกษียณอายุราชการ 
ครกูิ่งกาญจน์  ใจจุมปา 

วันจันทร์  ที่  30 กันยายน 2562 
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  รายงานผลการจดักิจกรรม 
  สัปดาห์ภาษาตา่งประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019) 

  (ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 – 25 ธันวาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเชยีงแสนวิทยาคม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ท่ี     วันท่ี   31  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019) 

 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

ตามท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์
ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019) ตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2562 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และกิจกรรมคริสต์มาส (Christmas 2019) ในวัน
พุธท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านทางภาษา  บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จ
ส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ท่านได้รับทราบ     
ตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
                                         ลงช่ือ 
             (นายณัฐกร  ทูลศิริ) 
       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก 



 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

      ลงช่ือ  ว่าท่ี ร.ต. ..............................................   
                 ( คธาวุธ  ใจจุมปา ) 
                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
               ………../…..……/2563 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้างานนโยบายและแผน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

      ลงช่ือ   
         ( นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง ) 
               หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                    ……../…..……/2563 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

      ลงช่ือ  ................................................. 
                 ( นางอสมาภรณ์ อักษร ) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
                    ……../…..……/2563 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

      ลงช่ือ   
         ( นายบุญเทพ  พิศวง ) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
                      ……../…..……/2563 



 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

รายงาน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปี
การศึกษา 2562 (Christmas 2019) และศึกษาความพึ งพอใจของผู้ เข้ าร่วมกิ จกรรมในครั้ งนี้   
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน 1055 คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 253 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต
และสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และ ใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงท่ีสังเกตได้   ใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

 1. ผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019) 
จัดขึ้นในช่วงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 – 25 ธันวาคม 2562 มีผู้ร่วมกิจกรรมโดยรวมเฉล่ีย ร้อยละ 91.36 
จำแนกเป็น ผู้บริหารและครู ร้อยละ 89.39 และ นักเรียน ร้อยละ 93.33 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 
จำนวน 12,000 บาท มีกิจกรรมท่ีดำเนินการแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงวันท่ี 1 พ.ย. 62 – 22 ธ.ค. 62 เป็นการ
แข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ การประกวดการ์ดคริสต์มาส บอร์ดคริสต์มาส ภาพวาดคริสต์มาส        
คัดลายมือภาษาอังกฤษ Spelling Bee และ You name it! ในช่วงท่ี 2 คือ วันท่ี 25 ธ.ค. 62 เป็นกิจกรรม
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019) โดยในกิจกรรมมีการมอบ
รางวัลผู้ชนะการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เปิดโอกาศให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงออกต่างๆ     
มีท้ังด้านวิชาการและด้านนันทนาการ ตลอดจนมีเกมและมอบของขวัญวันคริสต์มาสให้นักเรียนได้ร่วมสนุก 

2. ผลการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
คลอบคลุมนักเรียนทุกระดับช้ันเนื่องจากกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาของ
นักเรียน อาทิเช่น การพัฒนาทักษะคำศัพท์ ความรู้ท่ัวไป การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดคนการ
นำทักษะความสามารถในกลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่นเข้ามาใช้ในกิจกรรมด้วย จากการแข่งขัน 9 รายการ มีนักเรียน
ได้รับรางวัลจำนวนท้ังส้ิน 194 คน จากนักเรียนท้ังหมด 989 คน คิดเป็นร้อยละ 19.62 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปี
การศึกษา 2562 (Christmas 2019) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 253 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.10) โดยมีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ส่ิงท่ีประทับใจ ได้แก่ ลักษณะ
การจัดกิจกรรมและความรู้ท่ีได้รับ 2) ส่ิงท่ีต้องประปรุงแก้ไข ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ สถานท่ี การมีส่วนร่วมของ
ครูกลุ่มสาระอื่น และนักเรียนต้องการแต่งกายให้เข้ากับเทศกาลหรือแต่งกายตามอิสระ 

 
 
 

 

ข 



 

สารบญั 
 
บันทกึข้อความ          ก 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร         ข 
สารบัญ           ค 
 
รายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019)  
   ความเป็นมาและความสำคัญ        1 
   วัตถุประสงค์          1 
   ขอบเขตการรายงาน         2 
   กลุ่มเปา้หมาย/กลุ่มตัวอย่าง        2 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล        2 
   วิธีการดำเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล      3 
   การวิเคราะห์ข้อมูล         3 
   สรุปผลการดำเนินงาน         4 

- รูปแบบการจัดกิจกรรม       4 
- ผลการจัดกิจกรรม        4 
- ข้อเสนอแนะ         9 

   ภาคผนวก          10 
- คำส่ัง 
- บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม 
- บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ 
- หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์ของรางวัล 
- ผลการแข่งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
- สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- คำกล่าวเปิดกิจกรรม 
- ภาพกิจกรรม 

 

 
 
 
 

ค 



 

สรุปรายงานการจดักิจกรรม 
สัปดาห์ภาษาตา่งประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019) 

 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญในชีวิตประจำวันโดยสามารถนำไปใช้ในการติดต่อส่ือสาร           

การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในยุคท่ีข้อมูลความรู้และข่าวสารต่ างๆ             
ท่ีเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต และส่ิงแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารจึง
เป็นทักษะท่ีจำเป็นสำหรับผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ท้ังนี้เพื่อใช้ในการค้นคว้า
หาความรู้  เพื่ อ ใช้ ใน ชีวิตประจำวัน  และเพื่ อความบัน เทิ ง ด้ วยเห ตุนี้ จึ งทำให้ ก ลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญและได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มท่ีตามศักยภาพ  
และกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน และความกล้าแสดงออก การเข้าร่วมแข่งทักษะภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอทำให้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารพัฒนาขึ้น มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ และได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มสาระฯด้วย 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นท่ีจัด
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย
การศึกษาสูงสุดท่ีได้วางไว้ 

 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และความกล้าแสดงออก 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติ วัฒนธรรม ของชาวตะวันตก โดยสอดคล้อง

กับแผนส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ และเป็นการเปิด
โลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างไกล สร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจสามารถนำไปถ่ายทอด
และเผยแพร่ได้ 

3. เพื่อใหน้ักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษจากส่ือ  
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระฯด้วย

ความสนุกสนานและเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น 
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ขอบเขตการรายงาน 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 1.1  ผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา2562 (Christmas 
2019) ประกอบด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ รูปแบบของการจัดกิจกรรมและบรรยากาศ
โดยรวม 

 1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา
2562 (Christmas 2019) 
 2.  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  พื้นท่ีในการจัดกิจกรรมคือ ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ หอประชุม

อเนกประสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
    ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
กลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มตัวอย่าง 

 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู จำนวน 66 คน  และ นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
จำนวน 989 คน    

   2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 253  คน ได้จาก
การเลือกแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้ท่ีสามารถตอบแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนได้อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก และสัมภาษณ์เฉพาะนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา2562 (Christmas 2019) 
 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แบบบันทึกการสังเกตผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา
2562 (Christmas 2019) เป็นแบบบันทึกอย่างไม่เป็นทางการ สร้างขึ้นโดยการกำหนดประเด็นสำคัญท่ี
สามารถสังเกตและบันทึกข้อมูลได้ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศของการจัดกิจกรรม เป็นต้น 
 2. แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประจำปี 2562 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมสัปดาห์ประจำปีการศึกษา 2562 
(Christmas 2019) เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโดยท่ัวไป เช่น วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  ขั้นตอน พิธีการ วัน เวลา 
สถานท่ี ประโยชน์ท่ีได้รับ ความรู้ท่ีได้รับ เป็นต้น 
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วิธีดำเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ประชุม วางแผนจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา2562  
2.  ออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 
3.  จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 ตามกำหนดการณ์ท่ีวางไว ้

 4.  ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม 
5.  บันทึกผลการสังเกตและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน 

 6.  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ และ สรุปผล 
 7.  นำเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะหผ์ลการจัดกิจกรรมโดยตรวจสอบจำนวนและร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรมตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณและสังเกตบรรยากาศการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม  
 2    วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 

ประจำปีการศึกษา2562 (Christmas 2019) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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สรุปผลการดำเนินงาน 
 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ออกคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงวันท่ี 1 พ.ย. 62 – 22 ธ.ค. 62 เป็นการแข่งขัน

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ การประกวดการ์ดคริสต์มาส บอร์ดคริสต์มาส ภาพวาดคริสต์มาส        
คัดลายมือภาษาอั งกฤษ Spelling Bee และ You name it! ในช่วงท่ี  2 คือ วันท่ี  25 ธ.ค. 62         
เป็นกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019)          
โดยในกิจกรรมมีการมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เปิดโอกาศให้
นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงออกต่างๆ มีท้ังด้านวิชาการและด้านนันทนาการ ตลอดจนมีเกมและ
มอบของขวัญวันคริสต์มาสให้นักเรียนได้ร่วมสนุก 

- ดำเนินกิจกรรมตามท่ีวางไว้และรวบรวมผลการแข่งขัน การประกวดต่างๆ และประกาศผลให้
นักเรียนท่ีเข้าแข่งขันได้รับรางวัลในวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

- หลังจากเสร็จกิจกรรม ฝ่ายประเมินผลรวบรวมทำรายงานเสนอผู้บริหาร 
 

ผลการจัดกิจกรรม 
 
ตอนที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและงบประมาณ 
 
ตาราง 1 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ตำแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมจำนวน ร้อยละ 
1.ผู้บริหารและครู 66  คน 59  คน 89.39 
2.นักเรียน 989 คน 923   คน 93.33 

เฉลี่ยรวม 91.36 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมโดยรวมเฉล่ีย ร้อยละ 91.36 จำแนกเป็น ผู้บริหารและครู  
ร้อยละ 89.39 และ นักเรียน ร้อยละ 93.33 
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ตาราง 2 แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย รวม 
1 ลูกโปง่ แผงละ 25 ลูก 6 50 300 
2 นมเปรี้ยวกล่องเล็ก 1 แพ็ค 4 กล่อง 70 18 1,260 
3 ปากกาแดงและปากกาน้ำเงิน แพ็คละ 50 ด้าม 4 190 760 
4 ขนมยูโร่คัสตาร์ดเค้ก (กล่อง) 40 55 2,200 
5 ขนมเอลเซ่ (กล่อง) 40 30 1,200 
6 ลูกอม ขนาด 100 เม็ด 4 50 200 
7 ขนมเซี่ยงไฮ ้ 18 15 270 
8 นมเปรี้ยวดชัมิลล์ 180ml. (แพ็ค 4 กล่อง) 20 35 700 
9 ขนมถุง 5 บาท (แพ็ค 12 ถุง) 30 50 1,500 
10 ชักเปรี๊ยะ (พลุกระดาษ)  5 100 500 
11 ถุงหิ้วพลาสติก ขนาด 8*15 นิ้ว 4 45 180 
12 ถุงดำ แพ็ค 10 ใบ 1 50 50 
13 กระดาษห่อของขวัญ 60 5 300 
14 กระดาษหน้าเดียว สีเขียว 5 แผ่น, สีแดง 5 แผ่น 10 5 50 
15 เทปใส 1 นิ้ว*36 หลา (แกนใหญ่) 4 35 140 
16 ริบบ้ินเบอร์ 2 (คละสี) 12 15 180 
17 กระดาษสี 2 หน้า (คละสี) 25 10 250 
18 แฟ้มพลาสติกมีกระดุม 60 15 900 
19 กระดาษการ์ดปกสีขาว 180 แกรม 2 100 200 
20  ไม้บรรทัด 86 10 860 

รวมเป็นเงิน หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน 12,000 
 
 จากตาราง 2 พบว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้งบประมาณท้ังส้ิน จำนวน 12,000 บาท   
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ตอนที่ 2 ผลการแขง่ขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัลในแข่งขนัทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

ท่ี รายการแข่งขัน ระดับชั้น 
ผลการแข่งขัน 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.ต้น 8 10 4 22 
ม.ปลาย 12 48 16 76 

2 การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรูปภาพ 
(You Name It) 

ม.ต้น 3 - 4 7 
ม.ปลาย 2 - 10 12 

3 การตอบปัญหาความรู้ท่ัวไปภาษาอังกฤษ 
(World Quiz) 

ม.ต้น 2 2 - 4 
ม.ปลาย 2 10 12 24 

4 การอ่านเอาเรื่องภาษาอังกฤษ 
(Reading Comprehension)  

ม.ต้น 1 1 1 3 
ม.ปลาย 1 1 1 3 

5 การสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(Spelling Bee) 

ม.ต้น 1 - 5 6 
ม.ปลาย 2 - 1 3 

6 การประกวดคัดลายมอืภาษาอังกฤษ 
(Hand Writing) 

ม.ต้น 1 2 2 5 
ม.ปลาย 1 2 2 5 

7 การประกวดภาพวาดวันคริสต์มาส 
(Christmas Drawing) 

ม.ต้น 1 2 - 3 
ม.ปลาย 1 2 3 6 

8 การประกวดบัตรอวยพร 
(Christmas Card) 

ม.ต้น 1 2 3 6 
ม.ปลาย 1 2 3 6 

9 การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ 
(Christmas Decorations from waste) 

ม.ต้น 1 - - 1 
ม.ปลาย 2 - - 2 

รวม 43 84 67 194 
 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษและได้รับ
รางวัลมีจำนวนท้ังส้ิน 194 คน จากจำนวนนักเรียนท้ังโรงเรียน 989 คน คิดเป็นร้อยละ 19.62 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปี
การศึกษา 2562 (Christmas 2019) 
 

ตาราง 4  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
      1.1 ชาย 
      1.2 หญิง 

 
98 
155 

 
38.70 
61.30 

2. สถานภาพ 
     2.1   คร ู
     2.2   นักเรียน 

 
11 
242 

 
4.30 
95.70 

3. ระดับชั้น 
     3.1   ผู้สอน 
     3.2   นักเรียนชั้น ม. 1 
     3.3   นักเรียนชั้น ม. 2 
     3.4   นักเรียนชั้น ม. 3 
     3.5   นักเรียนชั้น ม. 4 
     3.6   นักเรียนชั้น ม. 5 
     3.7   นักเรียนชั้น ม. 6 

 
11 
41 
61 
87 
17 
7 
29 

 
2.80 
16.20 
24.10 
36.00 
6.70 
2.80 
11.50 

 
จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นท่ี 1 เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 

155 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 ประเด็นท่ี 2 สถานภาพ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจำนวน 242 คน      
คิดเป็นร้อยละ 95.70 และประเด็นท่ี 3 ระดับช้ัน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม.3 จำนวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.00 ดังนั้นเมื่อนำมาอภิปรายพอสรุปได้ว่าการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019) มีความคิดเห็น
ส่วนมากมาจากนักเรียนโดยนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมาจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ตาราง 5 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 
2562 (Christmas 2019) 
   

ข้อ ประเด็นการประเมิน  X  S.D. ระดับ 

1 สถานท่ีจัดกิจกรรม 3.92 1.00 มากท่ีสุด 
2 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ / เสียง 3.81 1.00 มาก 
3 การประชาสัมพันธ์ 3.96 0.97 มาก 
4 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดกิจกรรม 4.10 1.10 มาก 
5 ความน่าสนใจของกิจกรรม 4.19 0.99 มาก 
6 ความต่อเนื่องของกิจกรรม 4.04 0.97 มาก 
7 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรีนรรู้วัฒนธรรมต่างชาติ 4.31 0.81 มาก 
8 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4.26 0.87 มาก 
9 ครู/นักเรียนมีส่วนรว่มกับกิจกรรม 4.18 0.98 มาก 
10 ภาพรวมของกิจกรรม 4.20 0.91 มาก 
 รวม 4.10 0.97 มาก 

 

  
จากตาราง 5 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสัปดาห์

ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 (Christmas 2019) ในระดับ มาก ( X  = 4.10)   
ประเด็นท่ีพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรีนรรู้วัฒนธรรมต่างชาติ  ( X  = 4.31)  
รองลงมาได้แก่ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ( X  = 4.26) ประเด็นท่ีพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด ได้แก่ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ / เสียง ( X  = 3.81)  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ส่ิงท่ีประทับใจ 

1.1. กิจกรรม การแสดง บรรยากาศในงาน ได้แก่ การแจกขนม ของขวัญ การเต้น 
Cover ซานตาครอส การตอบคำถามและการมอบทุนการศึกษา 
1.2. ได้รับความรู้เกีย่วกับวันคริสต์มาสได้แก่ ประวัติ วัฒนธรรม ภาษา 

2. ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 
2.1. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีขาดช่วงและบางครั้งก็เสียงเบาหรือดังเกินไป 
2.2. สถานท่ีการจัดกิจกรรมควรจัดในหอประชุม ในท่ีร่ม หรือโดม 
2.3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ไม่ได้เห็นการแสดงเนื่องจากได้นั่งด้านข้างลานกิจกรรม 
2.4. อยากให้ครูกลลุ่มสาระอื่นมีส่วนร่วมบ้าง 
2.5. ควรให้นักเรียนแต่งกายเข้าเข้ากับบรรยากาศในงานหรือแต่งกายตามอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คำสั่ง 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ขออนุญาติจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเวียน 
ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันทักษะ 
ทางดา้นภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 



 

คำกล่าวเปิดกิจกรรม 

 
Brief Speech for Christmas 

 
“Christmas is a time of love, a time of giving and 

forgiving, a time of sharing. Let us all be joyful and may 
we have a Merry Christmas and Happy New Year.” 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บรรยากาศการแข่งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บรรยากาศการจัดกจิกรรมคริสต์มาส 
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    สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

พัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 
ประจําปการศึกษา 2562 

 
 
 
 

โดย 
กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
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บันทึกขอความ 
                          
สวนราชการ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม    อําเภอเชียงแสน    จังหวัดเชียงราย 
ท่ี..................      วันท่ี .......  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง   รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล ประจําปการศึกษา 2562 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   
   

  ตามท่ีกลุมบริหารงานบุคคล ไดดําเนินโครงการพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล ประจําปการศึกษา 
2562 นั้น บัดนี้โครงการดังกลาวไดดําเนินการเสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว คณะกรรมการดําเนินงานจึงขอรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมใหทานไดรับทราบตามรายละเอียดท่ีแนบมาดวยนี้ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
                                                                                         ลงช่ือ 
                                                                                                  (นางภัทรียา   ชาวดร) 
                                                                                                         ตําแหนง ครู 
 
ความคิดเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
                                                                                     ลงช่ือ 
                                                                                             (นางอสมาภรณ   อักษร) 
                                                                                   รองผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 
                                                                                         ลงช่ือ 
                                                                                                  (นายบุญเทพ   พิศวง) 
                                                                                        ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรายผลการดําเนินโครงการพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม ประจําปการศึกษา 2562 และศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
กลุมเปาหมายคือ ผูบริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จํานวน 57 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกผลการดําเนินโครงการ แบบ
สังเกต สัมภาษณ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล เก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสังเกต การสัมภาษณและใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลตามสภาพจริงท่ีสังเกตได ใชคารอยละหา
คาเฉล่ียและวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี ้

1. ผลการดําเนินโครงการพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล ประจําปการศึกษา 2562 ใชงบประมาณในการ
ดําเนินงาน จํานวน 12,419 บาท งานท่ีดําเนินการ ไดแก งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง งานสรรหา 
บรรจุแตงต้ัง  การยายและการออกจากราชการ งานเล่ือนข้ันเงินเดือน งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ รายงานการมา
ปฏิบัติราชการและการลา งานวินัยและรักษาวินัย งานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ งานพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานเครื่องราชอิสริยาภรณและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ผลการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล จากกลุมตัวอยาง 57 คน 
พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก กลุมตัวอยางท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป คิดเปน  
รอยละ 91.73 และจากการสังเกตและการสัมภาษณความพึงพอใจของบุคลากร จํานวน 20 คน พบวา สวนใหญมี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล ในระดับมาก การดําเนินงานใหประโยชนตอบุคลากร
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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สรุปรายงานโครงการพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 กลุมบริหารงานบุคคล เปนงานตองดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร ซึ่งตองติดตอส่ือสารกับหนวยงาน
ราชการ ในการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ถูกตองตามระเบียบราชการ และมีประสิทธิภาพนั้น  จึงตองมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยการนํา
เทคโนโลยี หรือส่ือมาใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  ตลอดจนวัสดุ อุปกรณท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  ดังนั้น  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนางานกลุมบริหารงานบุคคลข้ึน เพื่อใหงาน
ดําเนินงานเกิดประโยชนสูงสุด 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล ประจําปการศึกษา 2562 
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการของกลุมบริหารงานบุคคล ประจําปการศึกษา 2562 

 
ขอบเขตการรายงาน 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  1.1 ผลการดําเนินโครงการพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล ประจําปการศึกษา 2562 ประกอบดวย 
ผลการดําเนินงานและงบประมาณท่ีใช  
  1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 2. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายไดแก ครูและบุคลากร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 3. ขอบเขตดานพื้นท่ี 
  พื้นท่ีในการดําเนินโครงการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
 4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
  ดําเนินการในเดือน มี.ค. 62-มี.ค. 63  
 
กลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง 
 1. กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากร จํานวน 76 คน 
 2. กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากร จํานวน 57 คน ไดจากการเลือก
แบบสะดวก  
 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสังเกตและสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล เปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ สอบถามความพงึพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานท่ัวไป เชน กระบวนการ/ข้ันตอนในการ
ดําเนินงาน บุคลากรในการดําเนินงาน เปนตน 
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วิธีดําเนินการและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. ออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
 3. ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 
 4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
 5. วิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได สรุปผล 
 6. นําเสนอฝายบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยตรวจสอบการดําเนินงานและงบประมาณท่ีใช 
 2. วิเคราะหผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูล คํานวณคารอยละ และคาเฉล่ีย 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
 
ตอนท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2562 นี้ กลุมบริหารงานบุคคลไดจัดซื้อวัสดุสํานักงานตามแผนฯท่ีกําหนดไวและใชวัสดุ
สํานักงานในการดําเนินโครงการ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานรวม 12,419 บาท โดยงานท่ีไดดําเนินการมีดังนี ้
1. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
          1.  จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานบุคคล 

 2.  จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ 
 3.  จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล 
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
1. วิเคราะหตําแหนงและอัตรากําลังตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
2. ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามแผนของโรงเรียนใหสอดคลอง                     

กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3. รายงานเรื่องอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามนโยบาย  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนประวัติ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ดําเนินเกี่ยวกับการขอเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒ ิ
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ บัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ 

3. งานสรรหา บรรจุแตงต้ัง  การยายและการออกจากราชการ 
1. ดําเนินการตามระเบียบการสรรหา  บรรจุแตงต้ังและการโยกยาย  ตามอํานาจของโรงเรียน                           

ท่ีไดรับมอบหมาย 
2. จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 
3. รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  ท้ังการยายเขาและยายออก 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการท้ังกอนกําหนดและตามกําหนด 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 

4. งานเลื่อนข้ันเงินเดือน 
1. เตรียมการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา เพื่อใชในการประกอบการพิจารณา ความดี  ความชอบและเล่ือนข้ันเงินเดือน 
2. เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานและพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
3. สรุปและรายงานผลการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
4. ดําเนินการจัดทําบัญชีเสนอขอพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

5. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ รายงานการมาปฏิบัติราชการและการลา  
1. จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร รายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
2. จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน 
3. จัดทําและปรับปรุงขอมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน 
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4. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครู  ครูอัตราจาง  ลูกจางประจํา                    
และลูกจางช่ัวคราว ทุกวัน และรวบรวม นําเสนอตอผูบริหารรับทราบและพิจารณา 

5. สรุปการมาปฏิบัติราชการของขาราชการครู  ครูอัตราจาง  ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว                                 
และรายงานผูบริหาร ในรอบ 1 เดือน 

6. จัดทําแบบฟอรมการลา 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
8. รายงานสรปุวันลาประจําปงบประมาณตอผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6. งานวินัยและรักษาวินัย 
1. ดําเนินการสงเสริมดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ดําเนินการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. แตงต้ังและสรรหา  คณะกรรมการดานวินัยและการรักษาวินัย 
4.  ดําเนินการตามระเบียบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานงานวินัยและการรักษา

วินัยเมื่อมีผูถูกลงโทษ 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข 
6. สรุปและรายงานขอเท็จจริง  เสนอตอผูบริหารเพื่อดําเนินการตอไป 

7. งานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 1.  ควบคุมดูแลเงินสวัสดิการครู-บุคลากร ใหใชจายเงินสวัสดิการตามวัตถุประสงค ตลอดจนจัดทําบัญชี
และจัดเก็บเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ใหบริการเบิกจายเงินประกันอุบัติเหตุแกนักเรียน ครูและบุคลากร ตามขอกําหนดของกรมธรรม 

3. ดําเนินการสรางขวัญ  กําลังใจ  แกครูและบุคลากรในสถานศึกษา  เนื่องในโอกาสตาง ๆ 

- วันครบรอบวันเกิด 
- ครูและบุคลากรยายเขา / ยายออก / เกษียณ 
- การไดรับการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง 

- สําเร็จการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
- ไดรับวิทยฐานะเพิ่ม 

4. ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตาง ๆ 
8. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู และพัฒนา
ตนเอง 

2. จัดทําสถิตขอมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร 
       3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
2. จัดทําบัญชีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
4. ดําเนินการเกีย่วกับการขอมี/ตออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
5. รายงานขอมูลผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ผลการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
28 
29 

 
49.12 
50.88 

2. สถานภาพ 
   2.1 ผูบริหาร 
   2.2 ขาราชการครู 
   2.3 ลูกจางประจํา 
   2.4 อื่น ๆ (พนักงานราชการ,ครูอัตราจาง 
ลูกจางช่ัวคราว)  

 
2 
41 
2 
12 

 
3.51 
71.93 
3.51 
21.05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 50.88 เพศชายรอยละ 49.12
สถานภาพสวนใหญเปนขาราชการครูรอยละ 71.93  อื่น ๆ (พนักงานราชการ,ครูอัตราจาง ลูกจางช่ัวคราว)รอยละ 
21.05  ผูบริหารรอยละ 3.51 และลูกจางประจํารอยละ 3.51 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

 จากตารางท่ี 2 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงาน
บุคคล ในระดับมาก (X=4.19) ประเด็นท่ีพอใจสูงท่ีสุด ไดแก ระยะเวลาในการรับบริการแตละครั้ง (X=4.32) 
รองลงมาไดแก ความครบถวนถูกตองในการดําเนินงาน(X=4.29) ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจตํ่าท่ีสุด ไดแก ความ
เพียงพอของบุคลากรในการดําเนินงาน(X=3.95) 
 
 

ขอ   ประเด็นการประเมิน X ระดับ 
1 กระบวนการ/ข้ันตอนในการดําเนินงาน   
  1.1 ความครบถวน ถูกตองในการดําเนินงาน 4.29 มาก 
  1.2 ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ 4.13 มาก 
  1.3 มีการทํางานอยางเปนระบบ 4.08 มาก 

  1.4 ระยะเวลาในการรับบริการแตละครั้ง 4.32 มาก 

2   ดานบุคลากรในการดําเนินงาน   

  2.1 ความเพียงพอของบุคลากรในการดําเนินงาน 3.95 มาก 

 
 2.2 ผูใหบริการ มีความรูความสามารถในการช้ีแจงและใหคําแนะนําไดอยาง
ถูกตอง 4.26 

มาก 

  2.3 ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 4.26 มาก 

  2.4. ผูใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 4.18 มาก 

 
 2.5  ผูใหบริการใหบริการดวยความเปนธรรม ปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไม
เลือกปฏิบัติ 4.26 

มาก 

รวม 4.19 มาก 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคลโดยภาพรวม 
ขอ ประเด็นการประเมิน จํานวน รอยละ 
3 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม 
มากท่ีสุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอย 
นอยท่ีสุด 

 
17 
37 
3 
0 
0 

 
26.82 
64.91 
5.27 

0 
0 

 จากตารางท่ี 3 พบวา โดยภาพรวม บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไปคิดเปนรอยละ 91.73 
 
สรุปผลจากการสังเกตและสัมภาษณบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
 จากการสังเกตการณและการสัมภาษณความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ จํานวน 20 คน พบวา สวน
ใหญมีความพึงพอใจในการดําเนินงานในระดับมาก การดําเนินงานใหประโยชนตอบุคลากรและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
 
ขอเสนอแนะ 
 - 

 
 

 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
โครงการพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 
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ภาคผนวก ข 
โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที่มีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
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ภาคผนวก ง 
ขอมูลสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 



 

ขอมูลสารสนเทศ 

ขาราชการครูและบุคลากร 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ประจําปการศึกษา 2562 

 



ขอมูลครูและบุคลากรของโรงเรยีน 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากรและเพศ 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม 
1.ผูบริหาร    

1.1 ผูอํานวยการ 1  1 
1.2 รองผูอํานวยการ  1 1 

2.ครูประจําการ    
2.1 ครู 23 28 51 
2.2 ครูมาชวยราชการ  1 1 
2.3 ครูไปชวยราชการ    

3.ครูอัตราจาง    
3.1 ชาวไทย 1 4 5 
3.2 ชาวตางชาติ  1 1 

4.พนักงานราชการ 1 1 2 
5.ลูกจางประจํา 4  4 
6.ลูกจางช่ัวคราว  4 4 
7. พนักงานจางเหมาบริการ 2 4 6 

รวม 32 44 76 
(ขอมูล ณ วันท่ี  10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563) 

 

 



ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามจํานวนกลุมสาระการเรียนรูและตําแหนง 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน
ครู(คน) 

ตําแหนง ครู/อันดับ 
ครูอัตรา

จาง 
พนักงาน
ราชการ 

ครู
ผูชวย 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 

ภาษาไทย 6   3 1 2  
คณิตศาสตร 6    1 3 2 
วิทยาศาสตร 9   1  2 6 
เทคโนโลยี 6   1  5  
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 1  1 1 1 3 

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 8 1    5 2 
ภาษาตางประเทศ (จีน) 2 1  1    
สุขศึกษาและพลศึกษา 4    1  3 
ศิลปะ 3  1    2 
การงานอาชีพ 8 3 1 1 1 2  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(หองสมุด) 1     1  
           รวม 60 6 2 8 5 21 18 

(ขอมูล ณ วันท่ี  10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563) 

 

 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผูอํานวยการ     1    
รองผูอํานวยการ      1   
ครูประจําการ   11 16 12 12   
ครูอัตราจาง   1 5     
พนักงานราชการ   1 1     
ลูกจางประจํา 4        
ลูกจางช่ัวคราว    4     
พนักงานจางเหมา
บริการ 

2 4       

รวม 6 4 13 26 13 13   
(ขอมูล ณ วันท่ี  10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563) 



ขอมูลผูไดรับรางวัล ครแูละบุคลากรดเีดน  
โรงเรียนเชยีงแสนวิทยาคม 

ปการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
 

ช่ือรางวัล หนวยงานท่ี
มอบให 

วัน/เดือน/ป  
ท่ีไดรับ 

1 นายบุญเทพ  พิศวง ผอ.รร.. ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ดีเดน 

สภาผูปกครอง
และครูแหง
ประเทศไทย 

10 กุมภาพันธ 
2563 

2 นางอสมาภรณ   อักษร รอง ผอ.รร. รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ดีเดน 

สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

3 นางสาวดารุณี เช้ือเจ็ดตน ครู ครูวิทยาศาสตร 
ดีเดน 

สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

4 นางมยุรัตน    ตาใจ คร ู ครูวิทยาศาสตร 
ดีเดน 

สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

5 นางสาวจินตนา  รัตนชัย คร ู ครูเทคโนโลยี ดีเดน สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

6 นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี ครู ครูคณิตศาสตร ดีเดน สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

7 นางศรีสุนีย   กันทาเดช คร ู ครูภาษาตางประเทศ 
ดีเดน 

สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

8 นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ คร ู ครูภาษาตางประเทศ 
ดีเดน 

สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

9 นางนภัสร    พันพิงค ครู ครูภาษาไทย ดีเดน สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

10 นางนันทพร   แซหวาง คร ู ครูสังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ดีเดน 

สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

11 นางปติญา   สุวรรณรังษี คร ู ครูศิลปะ ดีเดน สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

12 นายจักรินทร   ชาวดร ครู ครูการงานอาชีพ 
ดีเดน 

สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

13 นายนิธิภัทร   พรมมา คร ู ครูสุขศึกษาและ 
พลศึกษาดีเดน 

สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 

14 นายสุพัฒน    จันแปงเงิน ลูกจางประจํา ลูกจางประจํา ดีเดน สหวิทยาเขตสุด
ถ่ินไทย สพม.36 

มีนาคม 2563 



 
  

 

ขอมูลครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ ประจําปการศึกษา 2562 

ท่ี ช่ือ-สกุล กลุมสาระการเรียนรู เลื่อนเปนวิทยฐานะ หมายเหตุ 
1 นางศุทธินี   ไชยรินทร คณิตศาสตร ครูชํานาญการพิเศษ  
2 นางรุงสุรีย  ชางปรุง คณิตศาสตร ครูชํานาญการพิเศษ  
3 นางอลิศลา  ริยะสาร วิทยาศาสตร ครูชํานาญการพิเศษ  
4 นายพงศสุธี  เลศักด์ิ วิทยาศาสตร ครูชํานาญการ  
5 นายธีรยุทธ  มาถา คณิตศาสตร ครูชํานาญการ  
6 นายณัฐกร   ทูลศิร ิ ภาษาตางประเทศ(อังกฤษ) ครูชํานาญการ  
7 นายอนุกูล  วังเวียงทอง ภาษาตางประเทศ(อังกฤษ) ครูชํานาญการ  
8 น.ส.พริ้มเพรา พฤกษมาศ บรรณารักษ ครูชํานาญการ  
9 นางสินีนาฎ  ชัยเขต การงานอาชีพ ครูชํานาญการ  
10 น.ส.อารีรัตน เช้ืออวน ภาษาไทย ครูชํานาญการ  
11 นายทัตเทพ  จงอมรรัตน สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ครูชํานาญการ  

 

 

 

  



ตารางแสดงขอมูลบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหนง/

อันดับ 
เลขที่

ตําแหนง 
การศึกษา เริ่มรับ

ราชการ 
วัน/เดือน/ป 

เกิด วุฒ ิ วิชาเอก/โท 
1 นายบุญเทพ  พิศวง ผอ. คศ.3 51543 กศ.ม. บริหารการศึกษา 2 มิ.ย. 29 27 พ.ค. 07 
2 นางอสมาภรณ  อักษร รอง.ผอ. คศ.3 16687 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 16 พ.ย. 36 29 ก.ย. 09 
3 นางรุงสรุีย  ชางปรงุ ครู คศ.3 51546 ค.บ. คณิตศาสตร 26 ส.ค. 40 18 ต.ค. 18 
4 นายอรรณพ คํามีสวาง ครู คศ.2 119348 ค.ม. การวิจัยและประเมินผลฯ 2 ก.ย. 45 3 ต.ค. 22 
5 นางศทุธินี  ไชยรินทร ครู คศ.3 7551 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 1 มี.ค. 49 3 ม.ค. 24 
6 นางชนัญชดิา  จิตตปรีดี   ครู คศ.2 255(ส) ศษ.ม. คณิตศาสตร 16 พ.ค. 50 5 ต.ค. 27 
7 นายธีรยุทธ  มาถา ครู คศ.2 51560 ค.บ. คณิตศาสตร 10 พ.ค. 54 14 มี.ค. 29 
8 นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี ครู คศ.1 6679 ค.บ. คณิตศาสตร 8 ส.ค. 54 10 ส.ค. 26 
9 นางสมศร ี  สวัสดี ครู คศ.3 50796 ศษ.ม วิทยาศาสตรศึกษา 3 ก.ย. 27 24 ม.ค. 05 
10 นางมยุรัตน  ตาใจ ครู คศ.3 119720 ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป 16 พ.ค. 34 14 ม.ค. 10 
11 น.ส.ดารุณี  เชื้อเจ็ดตน ครู คศ.3 130071 ศษ.ม. การสอนเคม ี 6 ก.พ. 28 28 มี.ค. 03 
12 นางวิภา    กันสีเวียง ครู คศ.3 10298 ศษ.บ เคมี 1 มิ.ย. 37 12 ก.พ. 15 
13 นางสายบัว    วรภ ู ครู คศ.3 7143 ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร 18 ก.ย. 39 13 ก.ค. 16 
14 นางอลิศลา   ริยะสาร ครู คศ.3 51547 ค.ม. บริหารการศึกษา 14 ต.ค. 48 31 ส.ค. 25 
15 นางภัทรียา  ชาวดร ครู คศ.2 68173 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 16 มี.ค. 49 3 ก.ค. 25 
16 นายพงศสุธี  เลศักด์ิ ครู คศ.1 3050 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 20 ก.ค. 54 30 มิ.ย. 24 
17 นายวิธวินท  จันทรลือ ครู ผูชวย 51155 วท.บ. ฟสิกส 29 พ.ค. 62 5 เม.ย. 36 
18 นายปรเมษฐ   อินเขียว ครู คศ.3 51557 พธ.บ. ภาษาอังกฤษ 1 ต.ค. 33 25 ม.ค. 08 
19 นางสายรุง  รักษาดี ครู คศ.3 130072 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 19 พ.ค. 36 13 ก.พ. 14 
20 นางศรีสุนีย  กันทาเดช ครู คศ.2 108412 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3 มี.ค. 40 21 ม.ค. 15 
21 นางรัตตินันท  ทูลศิร ิ ครู คศ.2 51157 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 15 พ.ค. 52 23 ม.ค. 29 
22 นายณัฐกร  ทูลศริ ิ ครู คศ.2 956 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 9 พ.ย. 55 16 มี.ค. 31 
23 นายอนุกูล  วังเวยงทอง ครู คศ.2 115023 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 15 ก.ค. 56 6 ก.ย. 33 
24 น.ส.รัชฎา    ตาใจ ครูผูชวย 44587 ศษ.บ. การสอนภาษาจีน 20 มี.ค.62 13 พ.ย. 37 
25 นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ มาชวยราชกร 
26 นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ   ครู คศ.2 51564 วท.บ. วิทยาการคอมฯ 2 มิ.ย. 46 4 ธ.ค. 21 
27 นายเกรียงไกร  อภิธนัง ครู คศ.2 101212 ศษ.ม. บริการการศึกษา 5 ม.ค. 52 28 ม.ค. 25 
28 นายอนุชิต  โปราหา ครู คศ.2 53306 วท.บ. วิทยาการคอมฯ 18 พ.ค. 52 22 ก.พ. 29 
29 น.ส.จินตนา  รัตนชัย ครู คศ.2 8235 วท.บ. วิทยาการคอมฯ 14 ต.ค. 48 9 พ.ค. 20 
30 นางสุวภัทร  ดวงแดง ครู คศ.2  125364 กศ.ม. บริการการศึกษา 26 ก.ย. 50 6 พ.ย. 25 
31 ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา ครูผูชวย 52299 วท.ม. คอมพิวเตอรศึกษา 14 ธ.ค.61 11 ก.ค. 32 
32 นางเพ็ญศร ี   กันแกว ครู คศ.2 108145 วท.บ สุขศึกษา 21 ส.ค. 27 22 มี.ค. 03 
33 นางสินีนาฏ  ชัยเขต ครู คศ.2 51545 ค.บ. สังคมศึกษา 2 พ.ค. 54 27 ก.ค. 06 
34 นายจักรินทร  ชาวดร ครู คศ.1 108408 คอ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 23 ก.ค. 55 30 ก.ย. 29 
35 น.ส.จันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ ครูผูชวย 51345 คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 12 พ.ย. 62 25 ธ.ค.37 
36 นายชาติชาย  ไตรพิรยิะ ครู คศ.3 52272 ค.บ. บริหารการศึกษา 3 ก.ย. 27 5 เม.ย. 03 
37 นายรวี     คิดอาน ครู คศ.3 101217 ค.บ. สังคมศึกษา 16 พ.ค. 26 26 ก.ย. 04 
38 นายธวัชชัย   อุนกาศ ครู คศ.3 51579 ค.บ. พลานามัย 29 ส.ค. 37 16 เม.ย. 05 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหนง/

อันดับ 
เลขที่

ตําแหนง 
การศึกษา เริ่มรับ

ราชการ 
วัน/เดือน/ป 

เกิด วุฒ ิ วิชาเอก/โท 
39 นายนิธิภัทร     พรมมา ครู คศ.1 71158 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 20 ส.ค. 56 26 ก.ค. 31 
40 วาท่ี ร.ต คธาวุธ ใจจุมปา ครู คศ.3 51546 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 13 พ.ค. 24 19 ต.ค. 03 
41 นายมนัส   ทองคํา ครู คศ.2 55916 ศศ.บ. ประวิติศาสตร 19 พ.ค. 36 21 ก.พ. 06 
42 นางนิภาวรรณ  วิชัย ครู คศ.3 108411 คม. หลักสูตรและการสอน 21 พ.ค. 33 31 ม.ค. 08 
43 นายทัตเทพ จงอมรรัตน ครู คศ.2 51684 ค.บ สังคมศึกษา 16 พ.ค. 56 18 ก.ค. 31 
44 นางนันทพร  แซหวาง ครู คศ.1 52242 ศษ.บ. สังคมศึกษา 9 มี.ค. 58 5 ก.ค. 30 
45 นายปยพงษ  ไมมีเหตุ ครูผูชวย 52199 ศศ.บ. จิตวิทยาองคการ 26 เม.ย. 61 8 ธ.ค. 25 
46 นางปติญา  สุวรรณรงัษ ี ครู คศ.3 110961 ค.ม. หลักสูตรและการสอน 5 ก.ค. 28 2 ส.ค. 06 
47 นายกฤษณ    ณ ลําปาง ครู คศ.3 51555 ค.บ. ดนตรีศึกษา 21 ธ.ค. 36 31 ธ.ค. 09 
48 นางนภัสร  พันพิงค ครู คศ.2 742(ส) ค.บ. ภาษาไทย 29 ส.ค. 51 17 ธ.ค. 27 
49 น.ส.อารีรัตน   เชื้ออวน ครู คศ.2 52174 ศษ.บ. ภาษาไทย 22 ก.ค. 54 18 ม.ค. 30 
50 น.ส.ศิรประภา  บัวคอม ครู คศ.1 51571 ศษ.บ. ภาษาไทย 16 ต.ค. 58 11 ต.ค. 34 
51 นายเมธิชัย  ชัยมินทร ครูผูชวย 7736 กษ.บ. ภาษาไทย 1 ต.ค. 61 19 เม.ย. 38 
52 น.ส.โปรดปราน  คําเปลว ครูผูชวย 53191 ค.บ. ภาษาไทย 1 ต.ค. 61 17 ต.ค. 37 
53 น.ส.ลดาวัลลิ์   วงศใหญ ครูผูชวย 108407 ค.บ. ภาษาไทย 1 พ.ย. 61 10 ก.ย. 35 
54 น.ส.พริ้มเพรา พฤกษมาศ ครู คศ.1 51156 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร 22 ก.ค. 54 30 ม.ค. 15 
55 นายสาธิต   อิงอาน พนักงานราชการ พ318057  คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 6 ม.ค. 59 26 เม.ย. 29 
56 นางนิติกานต  ฟองวาริน พนักงานราชการ พ318058 ศศ.บ. นาฏศิลปและการละคร 1 ส.ค. 54 16 ก.ค. 25 
57 นายธวัชชัย   พานแกว ครูอัตราจาง รร.  ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป 4 พ.ค.61 25 พ.ย. 23 
58 น.ส.ตุลาภรณ  ขันเพ็ชร ครูอัตราจาง รร.  ค.บ. คหกรรมศาสตร 1 พ.ย. 62 10 เม.ย. 37 
59 น.ส.ชัญญานุช  อ่ินคํา ครูอัตราจาง รร.  ค.บ. ภาษาจีน 7 มิ.ย. 60 29 มี.ค. 37 
60 น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง ครูอัตราจาง รร.  ค.บ. สังคมศึกษา 11 มิ.ย. 62 24 มี.ค. 38 
61 น.ส.ณัฐชาพรรณ  วงศชัย ครูอัตราจาง รร.  บธ.บ. บัญช ี 4 พ.ค.61 15 ก.ค. 35 
62 Ms.Jennifer Lyn Flaumenhaft ครู ETA      
63 นายพิเชษฐ  แสนนุจา ชางไม 9394 ป.4  17 ส.ค. 37 30 พ.ค. 06 
64 นายธงชาติ  จันทาพูน ชางส ี 9396 ปวส พัฒนาทรัพยากรมนุษย 1 ต.ค. 34 27 พ.ค. 11 
65 นายอินหวัน  ดวงแสง ชางปูน 9393 ม.6  15 ม.ค. 41 3 ก.พ. 15 
66 นายสุพัฒน  จันแปงเงิน ชางไฟฟา 9395 ม.6  1 เม.ย. 41 27 ก.พ. 12 
67 นางนิชาภา  จันทาพูน จนท.ที่พัสดุ  บธ.บ. การจัดการทั่วไป 1 เม.ย. 55 27 ธ.ค. 24 
68 น.ส.จิราภรณ  บุณนะ   จนท.ธุรการ  บช.บ. การบัญช ี 1 ม.ค. 62 8 ก.ค. 39 
69 น.ส.สุนิษา   แสนจันทร จนท.การเงิน  บธ.บ. การบัญช ี 1 พ.ค. 61 9 เม.ย. 35 
70 น.ส.ณฐินี  ศิริโสณ จนท.หองพยาบาล  วท.บ. สาธารณสุขศาสตร 1 พ.ย. 61 8 ก.ย. 36 
71 นางเพ็ญศร ี แสนนุจา แมบาน  ม.3  3 พ.ค. 48 26 เม.ย. 10 
72 นางสายทอง  ดวงแสง แมบาน  ป.6  1 มิ.ย. 48 5 ก.ย. 13 
73 นายวิสุทธ์ิ  ธิงาเครือ ยามรักษาการณ  ม.3  2 ธ.ค. 57 25 มี.ค. 24 
74 นางบัว     แสงตาล แมบาน    1 พ.ค. 59 พ.ศ.2521 
75 นายปุด  แสงตาล คนสวน    1 มิ.ย. 58 พ.ศ.2519 
76 น.ส.ดาวเรือง  มากพูน แมบาน    2 พ.ค. 62 13 ก.พ. 25 



 



1. ช่ือโครงการ   พัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 
2. ช่ือกิจกรรม   1. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
    2. พัฒนาปรับปรุงหองสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

3. เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
3. ระยะเวลาดําเนินการ  มี.ค. 62 - มี.ค. 63 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางภัทรียา   ชาวดร  
5. หลักการและเหตุผล 
 กลุมบริหารงานบุคคล เปนงานตองดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร ซึ่งตองติดตอส่ือสารกับ
หนวยงานราชการ ในการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบราชการ และมีประสิทธิภาพนั้น  จึงตองมีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานโดยการนําเทคโนโลยี หรือส่ือมาใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว อีกท้ังเปนการสรางขวัญ กําลังใจ 
ความสมัครสมานสามัคคีในองคกร   

ดังนั้น  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนางานกลุมบริหารงานบุคคลข้ึน เพื่อใหงานดําเนินงานเกิด
ประโยชนสูงสุด 
6. วัตถุประสงคของโครงการ 

6.1 เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงานใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
6.2 เพื่อพัฒนางานบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6.3 เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
6.4 เพื่อพัฒนาปรับปรุงหองสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 6.5 เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธอันดีตอกันของบุคลากร 
7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 
  (1) การดําเนินงาน รอยละ 95 ประสบผลสําเร็จตามกําหนดเวลา 

   (2) บุคลากร รอยละ 90 มีความพึงพอใจในการรับบริการในระดับมากข้ึนไป 
  (3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 90 มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
ในระดับดีข้ึนไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธอันดีตอกัน  
7.2 เชิงคุณภาพ 
  (1) การดําเนินงาน ประสบผลสําเร็จตามกําหนดเวลา 

   (2) บุคลากร มีความพึงพอใจในการรับบริการในระดับมากข้ึนไป 
  (3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีในระดับดี

ข้ึนไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธอันดีตอกัน  
 
 
 
 
 
 



8. วิธีดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 Plan 
ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 

 
มี.ค. 62 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

2 Do 
1. จัดหาทรัพยากรในการดําเนินงาน 
2. ดําเนินกิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงหองสํานักงานกลุม
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

 
พ.ค.62-มี.ค. 63 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

3 Ckeck 
1. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
2. ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
มี.ค.63 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

4 Action 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งตอไป 

 
มี.ค.63 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 งบประมาณจํานวน 24,200 บาท จากแหลงงบประมาณ ดังนี ้
  () เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 24,200 บาท 
  (  ) เงินอุดหนุนคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน .............. บาท 

(  ) เงิน................................................... จํานวน ............. บาท 
9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงหองสํานักงานกลุม
บริหารงานบุคคล 

3,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. การดําเนินงาน รอยละ 95 
ประสบผลสําเร็จตามกําหนดเวลา 

รอยละ 95 
 

ประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

2. บุคลากร รอยละ 90 มีความพึง
พอใจในการรับบริการในระดับ
มากข้ึนไป 

รอยละ 90 
 

สอบถามความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของบุคลากร 

3. ข าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอยละ 90 มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
ใน ระ ดับ ดี ข้ึ น ไป  และมี ความ
สามัคคี ความสัมพันธอันดีตอกัน 

รอยละ 90 
 

สอบถามความพึงพอใจ
ของผูรวมกิจกรรม 
 

แบบ สอบถามความพึ ง
พอใจของผูรวมกิจกรรม 

 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคลใหประโยชนแกโรงเรียน บุคลากรและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจท่ีดี มีความรัก สามัคคี มี  
ความสัมพันธอันดีตอกัน 
3. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในดานกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 

      ลงช่ือ..............................................ผูเสนอโครงการ 
(นางภัทรยีา   ชาวดร) 

คร ู
 

    ลงช่ือ........................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  



รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมท่ี 1 
 

ช่ือกิจกรรม   จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางภัทรียา   ชาวดร  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงานใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อพัฒนางานบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมเปาหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 Plan 
วางแผนการดําเนินงาน 

 
มี.ค. 62 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

2 Do 
1.แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

 
พ.ค.62-มี.ค. 63 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

3 Ckeck 
1. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
2. ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
มี.ค.63 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

4 Action 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งตอไป 

 
มี.ค.63 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

งบประมาณ  10,000 บาท 
ระดับความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. การดําเนินงาน รอยละ 95 ประสบผลสําเร็จ
ตามกําหนดเวลา 

ประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากร รอยละ 90 มีความพึงพอใจในการ
รับบริการในระดับมากข้ึนไป 

สอบถามความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
บุคลากร 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคลใหประโยชนแกโรงเรียน บุคลากรและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
2. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในดานกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

   ลงช่ือ..............................................ผูรบัผิดชอบ 
(นางภัทรยีา   ชาวดร) 

คร ู



รายละเอียดการใชงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

ท่ี รายการ จํานวน 
(หนวย) 

ราคา/
หนวย 

 

จํานวนเงินท่ีใช(บาท) รวม 
(บาท) 

หมาย
เหตุ ภาคเรียน

ท่ี 1 
ภาคเรียน

ท่ี 2 

1 กระดาษถายเอกสาร A4(AA)  4 รีม 150 600  600  
2 กระดาษโรเนียว A4 10 รีม 95 950  950  
3 กระดาษทําปก การด180 g A4

สีฟา,สีชมพู,สีเหลือง 3 หอ 120 360 
 
 360 

 

4 กระดาษโฟโต 180 g A4 1 หอ 320 320  320  
5 เทปผาคละสี 1.5 นิ้ว 3 มวน 35 105  105  
6 โพสต-อิท โนต 3M 4 อัน 40 80 80 160  
7 น้ํายาลบคําผิด 4 แทง 85 170 170 340  
8 คลิปหนีบดํา ขนาดเล็ก 10 ตัว 4 40  40  
9 ลวดหนีบกระดาษเล็ก 2 กลอง 30 60  60  
10 มีดคัตเตอร 1 อัน 75 75  75  
11 แฟมคลิปบอรดหนัง A4 4 อัน 80 160 160 320  
12 แฟมตราชาง 2 หวง A4 น้ําเงิน 6 แฟม 50 150 150 300  
13 แม็กเย็บเบอร 10 1 อัน 95 95  95  
14 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 5 กลอง 8 40  40  
15 ใสแฟม 1 หอ 1 50  50  
16 Flash Drive 1 อัน 250 250  250  
17 แผนใสทําปก ขนาด A4 1 หอ 1 150  150  
18 หมึกเติมเครื่องพิมพ EPSON  

4 สี 6 ขวด 120 360 
 

360 
 

720 
 

19 ตูเอกสาร 1 หลัง 3,425  3,425 3,425  
20 คาทําโฟมบอรด 3 แผน 500 1500  1500  
21 ปากกาเนนขอความ 2 แทง 30 30 30 60  
22 เทปกาวสองหนา หนา 1 มวน 80 80  80  

รวมเปนเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 5,625 4,375 10,000  
 

 

 

 



รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมท่ี 2 
 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาปรับปรุงหองสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางภัทรียา   ชาวดร  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหองสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
กลุมเปาหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 Plan 
วางแผนการดําเนินงาน 

 
มี.ค. 62 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

2 Do 
1. ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

 
มิ.ย.- ส.ค.62 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

3 Ckeck 
1. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
2. ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
ก.ย.-ต.ค.62 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

4 Action 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งตอไป 

 
มี.ค.63 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

 
งบประมาณ  3,000 บาท 
 
ระดับความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. หองสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคลไดรับ
การปรับปรุงพัฒนา  

ประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

การดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคลใหประโยชนแกโรงเรียน บุคลากรและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
 
 

   ลงช่ือ..............................................ผูรบัผิดชอบ 
(นางภัทรยีา   ชาวดร) 

คร ู
 
  



รายละเอียดการใชงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงหองสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 
ท่ี รายการ จํานวน 

(หนวย) 
ราคา/
หนวย 

 

จํานวนเงินท่ีใช(บาท) รวม 
(บาท) 

หมาย
เหตุ ภาคเรียน

ท่ี 1 
ภาคเรียน

ท่ี 2 

1 คาใสกระจกโตะทํางาน 2 3000 3,000  3,000  
รวมเปนเงิน (สามพันบาทถวน) 3,000  3,000  

 

  



รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมท่ี 3 
 

ช่ือกิจกรรม เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธอันดีตอกันของบุคลากร 
กลุมเปาหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ข้ันตอนการดําเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 วางแผนการดําเนินงาน 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
มี.ค.62 กลุมบริหารงานบุคคล 

2 ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว พ.ค.62- มี.ค.
63 

 

3 ประเมินผลการดําเนินงาน มี.ค.63  
4 นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งตอไป มี.ค.63  

 
งบประมาณ จํานวน 7,000 บาท 
 
ระดับความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอยละ 90 มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
ในระดับดีข้ึนไป และมีความ
สามัคคี ความสัมพันธอันดีตอกัน 

สอบถามความพึงพอใจของผูรวม
กิจกรรม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู
รวมกิจกรรม 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจท่ีดี มีความรัก สามัคคี มี
ความสัมพันธอันดีตอกัน 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือไดรับการเล่ือนวิทย-
ฐานะ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรในโรงเรียน 
 
    ลงช่ือ     ผูรับผิดชอบ 
     (นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ) 
            ครู 
  



รายละเอียดการใชงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี  3 : เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

 

ที่ รายการ 
จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

จํานวนเงินที่ใช (บาท) รวม 
(บาท) 

หมาย
เหตุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1 คาชอดอกไม  10 ชอ 500 2,500 2,500 5,000  
2 คาเกียรติบัตรพรอมกรอบ 20 คน 100     2,000 2,000  

รวม (สี่หม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 5,000 7000 7,000  
 



โครงสรางการบริหารกลุมบริหารงานบคุคล 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                       

นางภัทรียา  ชาวดร 
 หัวหนากลุม 

 

1.งานสํานักงานกลุม
บริหารงานบุคคล 

 
1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. นางนิชาภา  จันทาพูน 
3. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. งานวางแผน
อัตรากําลังและกําหนด

ตําแหนง 
 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. งานวินัยและ 
เรื่องรองเรียน 

 
1. นางภัทรียา  ชาวดร 

2. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. งานสรรหา บรรจุ
แตงต้ังการยายและการ

ออกจากราชการ 
 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 

 

 

 

4. งานเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 

2. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 
 

 

5. งานจัดทําขอมูล
สารสนเทศ รายงานการมา
ปฏิบัติราชการและการลา 

 
1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. นายเกรียงไกร  อภิธนัง 
3. น.ส.ศิรประภา  บัวคอม 
4. น.ส.จิราภรณ  บุญณะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.อารีรัตน   เช้ืออวน 
เลขานุการ 

 

7. งานสวัสดิการ สงเสริม
และยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

1. น.ส.พริ้มเพรา พฤกษมาศ 
 
 

 

 

 

 

8.งานพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและวิทยฐานะ 
1. นางภัทรียา  ชาวดร 

2. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 
3. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 
 
 

 

 

 

 

 

9.งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
และใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 

   
1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 
 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล                                                                                                
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม       ประจําปการศึกษา 2562 

****************************** 
คําช้ีแจง 
       1. แบบสอบถามนี้ มีเนื้อหา 2 ตอน 
        ตอนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี 2    ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล   
       2.  ใหพิจารณาความสอดคลองกับความคิดเห็นและพึงพอใจของทานแลวทําเครื่องหมาย  ตรงกับระดับความพึง

พอใจ  
       3.  ความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารใหดียิ่งข้ึน   

................................................................................ 
ตอนท่ี  1     ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

  ชาย   หญิง 
2.   สถานะภาพในการทํางาน 

   ผูบริหาร    ขาราชการครู    ลูกจางประจํา    อื่นๆ  (โปรดระบุ) ............... 
ตอนท่ี 2    ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

กําหนดระดับความพึงพอใจ   แบงเปน 5 ระดับ  โดย      
5  คะแนน   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด    4  คะแนน     หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก     
3  คะแนน   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง    2  คะแนน   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย           

          1  คะแนน  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  กระบวนการ/ข้ันตอนในการดําเนินงาน      
 1.1 ความครบถวน ถูกตองในการดําเนินงาน      
 1.2 ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ      
 1.3 มีการทํางานอยางเปนระบบ      
 1.4 ระยะเวลาในการรับบริการแตละครัง้      
2.  ดานบุคลากรในการดําเนินงาน      
 2.1 ความเพียงพอของบุคลากรในการดําเนินงาน      
 2.2 ผูใหบริการ มีความรูความสามารถในการชี้แจงและใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง      
 2.3 ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี      
 2.4. ผูใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี      
 2.5  ผูใหบริการใหบริการดวยความเปนธรรม ปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ      
3.  ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในภาพรวม อยูในระดับใด      
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................



 

 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล                                                                                                
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม       ประจําปการศึกษา 2559 

****************************** 
คําช้ีแจง 
       1. แบบสอบถามนี้ มีเนื้อหา 2 ตอน 
        ตอนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี 2    ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล   
       2.  ใหพิจารณาความสอดคลองกับความคิดเห็นและพึงพอใจของทานแลวทําเครื่องหมาย  ตรงกับระดับความพึงพอใจ  
       3.  ความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารใหดียิ่งข้ึน   

................................................................................ 
ตอนท่ี  1     ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
2. เพศ 

  ชาย 21 คน   หญิง  32 คน รวม 53 คน 
2.   สถานะภาพในการทํางาน 

   ผูบริหาร 2 คน   ขาราชการครู 37 คน    ลูกจางประจํา 2 คน    อื่นๆ  (โปรดระบุ) ......12.คน...... 
 

ตอนท่ี 2    ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
กําหนดระดับความพึงพอใจ   แบงเปน 5 ระดับ  โดย      
5  คะแนน   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด    4  คะแนน     หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก     
3  คะแนน   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง    2  คะแนน   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย           
 1  คะแนน  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  กระบวนการ/ข้ันตอนในการดําเนินงาน      
 1.1 ความครบถวน ถูกตองในการดําเนินงาน 10 39 4   
 1.2 ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ 8 17 28   
 1.3 มีการทํางานอยางเปนระบบ 15 34 4   
 1.4 ระยะเวลาในการรับบริการแตละครั้ง 20 26 7   
2.  ดานบุคลากรในการดําเนินงาน      
 2.1 ความเพียงพอของบุคลากรในการดําเนินงาน 3 29 21   
 2.2 ผูใหบริการ มีความรูความสามารถในการช้ีแจงและใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง 14 33 6   
 2.3 ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 19 32 2   
 2.4. ผูใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 7 35 11   
 2.5  ผูใหบริการใหบริการดวยความเปนธรรม ปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ 

9 32 12   

3.  ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในภาพรวม อยูในระดับใด 11 37 5   
 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................



 

 



 

 



 

 

 



 

          

           รายงานการจัดกจิกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

 
  

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
             อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

  



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี…………… วันท่ี  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

เรื่อง     รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2,3,5 และ 6 

          ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2563 
 

เรียน     ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ตามท่ีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  มีคําสั่งท่ี 193/2563 เรื่อง การประชุมผูปกครองนักเรียนระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาป  ท่ี  1 วัน ท่ี 25 มิถุนายน 2563  ชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  4 วันท่ี 26 มิถุนายน 2563                
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2-3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5-6 ในวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม 2563  ประจําภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา  2563 เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานดังกลาวตามท่ีไดรับมอบหมาย และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีรองรอยหลักฐานการทํางานและเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องอันนําไปสูการดูแลนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอไป 

   

บัดนี้  การดําเนินกิจกรรมไดเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว  ขาพเจาใครขอรายงานผลการจัดกิจกรรม
ดังกลาวเพ่ือทราบ รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
            คณะกรรมการฝายประเมินผล 

                  
 
 

ความเหน็หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

...............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ  ………………………………………….. 

    ( นายปรเมษฐ  อินเขียว ) 

หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

ความเห็นผูอํานวยการโรงเรียน 

............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
ลงชื่อ  …………………………………………… 

     ( นายบุญเทพ   พิศวง )       
    ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

  



 
 

คํานํา 

การจัดกิจกรรมการประชุมผูปกครองนักเรียน เปนวิธีการหนึ่งในระบบ  ดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีจัด
ใหครูท่ีปรึกษาและผูปกครองไดพบปะเพ่ือสนทนา  ปรึกษาหารือ และแลก  เปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณในการดูแลนักเรียนระหวางกัน เพ่ือหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง  และพัฒนานักเรียนใน
ปกครองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพตอไป    

ขาพเจาจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือใหเห็นแนวทางในการประชุมดังกลาว  
 
         

 
       คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



สารบัญ 
                                

เรื่อง                                                                               หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
    รายงานผลจัดกิจกรรมการประชุมผูปกครองนักเรียน 1 
    ความสําคัญและความเปนมา   1 
    วัตถุประสงคของการจัดประชุมผูปกครองนักเรียน 1 
    วิธีดําเนินการ   2 
    ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  2 
    สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ  3 
 ภาคผนวก    

-  คําสั่งท่ี ท่ี 193/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุมผูปกครอง
นักเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  

 

- บัญชีลงเวลาของผูปกครองนักเรียน    

- รูปภาพกิจกรรม  

 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 -  6 
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563 

 
ความสําคัญและความเปนมา 
 ความรวมมือของผูปกครองนักเรียน  มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  ซ่ึงการดําเนินงานชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ี
ชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน พรอมท้ังความรวมมืออยางใกลชิดของครูท่ีเก่ียวของ
หรือบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองนักเรียน  โรงเรียนจึงจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนข้ึน  
เพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน  รวมท้ังครูและผูปกครองนักเรียนจะไดหาแนวทางรวมกันในการ
หาวิธีการสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียนรวมกัน  อันนําไปสูการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 การดูแลชวยเหลือนักเรียน  คือ การสงเสริมพัฒนา การปองกัน และการแกไขปญหาใหแกนักเรียน  
เพ่ือใหมีนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตท้ังปวง ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบมีข้ันตอน  มีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากนหลักในการดําเนินงาน โดยมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก  สถานศึกษา อันไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 
ผูบริหารและครูทุกคน มีวิธีการ เครื่องมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได  
ซ่ึงในจํานวนผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดนี้  ฝายนาจะมีบทบาทมากท่ีสุด คือผูปกครองและโรงเรียน 
 
วัตถุประสงคของการจัดประชุมผูปกครอง 

1. เพ่ือรายงานการบริหารภาคเรียนท่ีผานมา และแจงขอราชการท่ีสําคัญของโรงเรียนใหกับผูปกครอง
ไดทราบ 

2. เพ่ือใหขอคิด บทบาทหนาท่ีของผูปกครองและหลักการ การดูแลนักเรียนในสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) การปฏิบัติตนรูปแบบใหม New Normal ในโรงเรียน 

3. เพ่ือใหผูปกครองไดรูและเขาใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียนสามารถนําไปอบรมสั่งสอนนักเรียนใน
ปกครองได 

4. เพ่ือใหผูปกครองไดมีโอกาสพบปะกับครูประจําชั้นและรับทราบพฤติกรรมดานการเรียน ความ
ประพฤติการปรับตัวตามศักยภาพ และอ่ืน ๆ ของนักเรียนใหผูปกครองไดรับทราบ 

5. เพ่ือใหผูปกครองไดมีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

6. เพ่ือใหผูปกครองไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีในการดูแลเอาใจใสบุตรหลานและหาแนวทางรวมกันใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7.  เพ่ือใหผูปกครองรวมมือ รวมใจในการสรางเครือขายผูปกครองใหเขมแข็ง เพ่ือการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนรวมกันระหวางผูปกครองดวยกันและระหวางผูปกครองกับโรงเรียน 

8. เพ่ือติดตามใหนักเรียนท่ีเรียนติด “0, ร, มผ, มส,” มาลงทะเบียนเรียนซํ้า 
9. เพ่ือแจงเรื่องการขอรับการสนับสนุนชวยเหลือ ในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนในปการศึกษานี้ 

 
 
 

  



3.  วิธีดําเนินการ 

     

  1. ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนพบผูปกครอง 
 2. ครูท่ีปรึกษา/ตัวแทนนักเรียนนําผูปกครองแตละหองไปรวมประชุมผูปกครองในชั้นเรียนตามหอง 

    ประจําท่ีกําหนด 
 3. ผูปกครองลงทะเบียนในแบบฟอรมท่ีกําหนด/รับอาหารวาง   
 4. ผูปกครองและนักเรียน จายคาบํารุงกานศึกษา รับเงินอุดหนุน และรับเครื่องแบบนักเรียน 
 5. ครูท่ีปรึกษารายงานขอมูลขาวสารจากทางโรงเรียนและรายงานพฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียนตอ  
              ผูปกครอง (อาทิ ผลการเรียน/รายงานผลการแก 0, ร ,มส./รายงานความประพฤติ ตามเอกสารท่ีแนบ)  

6. ผูปกครองกรอกแบบบันทึกประสานสัมพันธผูปกครองกับครูท่ีปรึกษา และเปดโอกาสใหผูปกครอง 
    สอบถามพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายคน 

 7. ครูท่ีปรึกษาเชิญใหผูปกครองแตละคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอดีของนักเรียนในความปกครอง  
     และขอบกพรองของนักเรียนท่ีตองการใหโรงเรียนชวยเหลือ  และใหผูปกครองสอบถามถึงความ
     ประพฤติและพฤติกรรมทางดานการเรียนเปนรายคน 
 8. ผูปกครองกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ  
 9. ครูท่ีปรึกษากลาวขอบคุณผูปกครองท่ีมารวมประชุมฯ และกลาวคําชมเชย  ยกยอง นักเรียนท่ีมี 
                พฤติกรรมท่ีดี และผูปกครองท่ีใหความรวมมือเอาใจใสตอนักเรียนท่ีอยูในความปกครอง 
 10. ครูท่ีปรึกษา รับเงินบํารุงการศึกษาภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2563 
 
4.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูปกครองไดรูและเขาใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียน  สามารถนําไปอบรมสั่งสอน       
    นักเรียนในปกครองได 

 2. ผูปกครองไดมีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาและรับทราบพฤตกิรรมดานการเรียน  ความประพฤติ          
     การปรับตัวตามศักยภาพ และอ่ืน ๆ ของนักเรียน 

3. เพ่ือใหผูปกครองตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีในการดูแลเอาใจใสบุตรหลาน และรวมกันหาแนวทาง   
    ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน   

 4. ผูปกครองไดมีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามระบบดูแล    
              ชวยเหลือนักเรียน  และสรางความสัมพันธท่ีดี ความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียนในการปองกัน
     แกไขและพัฒนานักเรียน 

5. ผูปกครองรวมมือรวมใจในการสรางเครือขายผูปกครองท่ีเขมแข็ง เพ่ือการดูแลชวยเหลือ      
    นักเรียนรวมกันระหวางผูปกครองดวยกัน และระหวางผูปกครองกับโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5.  สรุป   
 

 ผลการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ภาคเรียนท่ี 1             
ปการศึกษา 2563  ดังนี้  

 

ผลการสอบถามผูปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2563 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐาน 
1. เพศ  ( )ชาย รอยละ 25  ( )หญิง  รอยละ 76.7 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2. สถานะภาพ 

ครู    รอยละ    21.7  
นักเรียน   รอยละ    45   
ผูปกครอง   รอยละ    33.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6  
ประจาํปการศึกษา 2563 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

ขอท่ี รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

(รอยละ) 
1 2 3 4 5 

1. ดานการประชาสัมพันธ 
1.1 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ   3.3 10 41.7 41.7 3.3 
1.2 วัน เวลา ท่ีจัดกิจกรรมการประชุม 1.7 6.7 56.7 35 0 
1.3 สถานท่ีในการจัดกิจกรรมการประชุม 0 5 38.3 55 1.7 
1.4 การอํานวยความสะดวกดานการจราจร 5.0 10 41.7 43.3 0 

2. ดานงานวิชาการ 1.7 6.7 43.3 46.7 1.7 
3. ดานการรับรายงานตัว 

3.1 การใหบริการกับนกัเรียนและผูปกครอง 3.3 3.3 45  46.7 1.7 
3.2 ความเสมอภาคในการบริการกับนักเรียนและ

ผูปกครอง 
1.7 1.7 48.3 46.7 1.7 

3.3 การใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามมีความถูกตอง
ชัดเจนและรวดเร็ว 

0 5 45 50 0 

3.4 การใหบริการน้ําดื่ม 0 1.7 40 51.7 6.7 
3.5 การตรงตอเวลา 5 8.3 61.7 25.0 0 
3.6 การรับอุปกรณการเรียน 1.7 5 56.7 36.7 0 
3.7 การรับเครื่องแบบนักเรียน 3.3 6.7 50 40 0 

4. นักเรียน ผูปกครอง ครูมีความเชื่อม่ันในมาตรการการ
ปองกันโควิด-19 ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

3.3 3.3 40 51.7 1.7 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมการประชุมผูปกครอง  
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

3.3 3.3 43.3 46.7 3.3 

 

 ผลจากการแบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผูปกครองนักเรียนชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 
6ประจําปการศึกษา 2563 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจดานการรับรายงาน
ตัว ในประเด็นการตรงตอเวลา คิดเปนรอยละ 61.7 ถัดมาคือ การรับอุปกรณการเรียน คิดเปนรอยละ 56.7 
และนักเรียน ผูปกครอง ครูมีความเชื่อม่ันในมาตรการการปองกันโควิด-19 ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คิด
เปนรอยละ51.7   
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมผูปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ภาคเชา การประชุมผูปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  



การมอบเกียรติบตัรเรียนด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



ภาคบาย การประชุมผูปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



การมอบเกียรติบตัรเรียนด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 
 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี  อย่างมีคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 

 
 
 

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ท่ี    วันท่ี  1 เมษายน 2563 
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  
          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

ตามท่ีทางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดให้มีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีของนักเรียนตาม
ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ โดยคณะครูและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
เข้าศึกษาแหล่งเรียน จ านวน 2 แห่ง คือ  1) งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งท่ี 16 สวนตุงและโคม ณ 
บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ๒) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย  ในวันท่ี  
17 มกราคม 2563  

บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัด
กิจกรรมให้ท่านได้รับทราบตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
 
                                             ลงช่ือ    ผู้รายงาน 
                                        (นางรัตตินันท์ ทูลศิริ) 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี  15 ปี
อย่างมีคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2562  และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ครูประจ าช้ัน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 10  คน นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 218 
คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลตาม ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และ
วิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยคณะครูและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ด าเนินการ   วัน
ศุกร์ท่ี 17 มกราคม 2563 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงรายและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังส้ิน 218  คน จ าแนกเป็น ครูผู้ควบคุมดูแลจ านวน 10 คน, นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 2 คน และนักเรียนจ านวน 218 คน    ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
ท้ังหมด จ านวน 45,800 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรจากทางโรงเรียน ท้ังนี้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก โดยมีข้อเสนอแนะในการการทัศนศึกษาครั้งต่อไป คือ ต่างจังหวัด เชียงใหม่ ทะเล เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง ยะลา ภูเก็ต กรุงเทพฯ หรือ สวนน้ า หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอีย่างมีคุณภาพ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว การ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี นับว่าเป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญประการหนึ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ทัศนศึกษาหรือ
การศึกษานอกสถานท่ี เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ท่ีครูจัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วย
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานท่ีจริง ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า จากการสังเกต การส ารวจ 
การทดลอง การปฏิบัติจริง และเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน 
ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ วินัยและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านอื่นๆตามไป
ด้วย  โดยรัฐบาลได้เห็นคุณค่า   และความส าคัญของการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน จึงได้จัดสรร
งบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับผู้เรียน
ทุกระดับช้ัน  

โดยคณะครูและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และความต้องการของ
นักเรียนในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา พบว่า แหล่งเรียนรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน ได้แก่   
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งท่ี 16 สวนตุงและโคม ซึ่งแหล่งเรียนรู้ท้ัง 2 
แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีมุ่งเน้นท าเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่
ร่วมกับชุมชน เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น ณ สถานท่ีดังกล่าว  และเพื่อให้
ทราบความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีการศึกษาต่อไป จึ งได้ท าการ
ประเมินผลและสรุปรายงานเล่มนี้ขึ้น 

 
 

วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อน าเสนอผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพประจ าปี

การศึกษา 2562  
๒.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา 

เชียงราย,  งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งท่ี 16 สวนตุงและโคม 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

 1. ครู      จ านวน     10  คน 
 2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จ านวน       2  คน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน   218  คน  
 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. เล่มกิจกรรมบันทกึข้อมูลการศึกษาดูงาน  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting 
Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท  (Likert)  มี  5  ระดับ  คือ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ของค่าเฉล่ีย
ระดับ จ านวน 9 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี ้



  ระดับ ความพึงพอใจมากท่ีสุด           5       คะแนน 
  ระดับ ความพึงพอใจมาก                4      คะแนน 
  ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง          3       คะแนน 
  ระดับ ความพึงพอใจน้อย                2        คะแนน 
  ระดับ ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด         1        คะแนน 
 การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละข้อแล้ว น ามาเทียบกับเกณฑ์  การ
ประเมินผล  ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉล่ียจากอันตรภาคช้ัน (John W. Best, 1977 : 190)  ดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ียสูงกว่า 4.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 – 4.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.50 – 3.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.50 – 2.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 1.50  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 
ระยะเวลา 
 ด าเนินการในวันศุกร์ท่ี 17  มกราคม 2563 
 
สถานที ่

งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งท่ี 16 สวนตุงและโคมและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย 
 
งบประมาณ 
 เงินเรียนฟรี  15  ปี                            จ านวน    45,800 บาท 
 
วิธีด าเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประชุม วางแผนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
 2. ติดต่อประสานงานไปยังสถานท่ีท่ีไปทัศนศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. จัดหา  เตรียมความพร้อม ออกค าส่ังแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบสภาพรถ 
 4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดการท่ีวางไว้ 
 5. สอบถาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 6. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ สรุปผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
 7. น าเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจ โดย ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน 
 

ตอนที่ ๑ ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
๑. ความรู้ท่ีนักเรียนได้รับจากการทัศนศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ   

1) งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งท่ี 16 สวนตุงและโคม นักเรียนได้มีโอกาสชมการตกแต่ง
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกเมืองหนาวท่ีสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ และการ จัดท าประติมากรรม
ดอกไม้จากพันธุ์ไม้ดอกนานาพรรณซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานอาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลล่ี ฯลฯ  

  2) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เป็นศูนย์รวมของการค้าและบริการท่ีหลากหลาย 
นักเรียนได้ชมภาพยนตร์  เรื่อง  Jumanji3  ในโรงภาพยนตร์ เป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ให้กับ
นักเรียน นอกจากนี้นกัเรียนยังได้ศึกษาการจัดสินค้า การบริการ สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน 
ซึ่งแหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีมุ่งเน้นท าเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สามารถน ามาปรับใช้ในครอบครัวได้ 

 
๒. ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการไปทัศนศึกษา 

  ๑. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 
  ๒. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รายกลุ่ม มีประสบการณ์ทางสังคมในการปรับตัวอยู่ร่วมกันด้วย
ความรัก ความสามัคคี 
 
ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
ตารางท่ี ๑ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ     

 
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 

1 
ความรู้ท่ีได้รับจากการทัศนศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และ
ในชีวิตประจ าวัน 

3.98 0.91 มาก 

2 เกิดความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีจากการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นนอกห้องเรียน 4.23 0.93 มาก 
3 ความสอดคล้องของสถานท่ีทัศนศึกษาต่อความรู้ท่ีได้รับ 4.04 0.97 มาก 
4 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการทัศนศึกษา 4.11 1.18 มาก 
5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทัศนศึกษา 3.58 1.26 มาก 
6 ความปลอดภัยและเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง 4.13 0.89 มาก 
7 การดูแลเอาใจใส่ของครูในการจัดกิจกรรมทุกด้าน 4.15 1.18 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.03 1.05 มาก 
 
 
 
 
 



จากตารางท่ี ๑ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ในระดับมาก 

( X =๔.03) ประเด็นท่ีพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ เกิดความสุขและความสัมพันธ์ท่ีดีจากการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นนอก

ห้องเรียน ( X  =๔.23)  รองลงมา คือ การดูแลเอาใจใส่ของครูในการจัดกิจกรรมทุกด้าน ( X =๔.15) 

ประเด็นท่ีพึงพอใจต่ าท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทัศนศึกษา)  ( X = 3.58)   
 
ข้อเสนอแนะ 
 หากมีโอกาสในการทัศนศึกษาครั้งต่อไป  ควรจัดไปท่ีใด 

- ต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ทะเล เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ยะลา ภูเก็ต กรุงเทพฯ 
- สวนน้ า 
- สิงห์ปาร์ค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อกิจกรรม   ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

2. ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี 

4. หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น  แหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอ
ศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ  สวนพฤษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และ
นันทนาการแหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
                 สถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาสถานท่ีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียน
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   กิจกรรม
ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจาก
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งตรงตามจิตวิทยา  การเรียนรูน้อกสถานศึกษายังได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ท้ังยังเกิด 
ความสามัคคีในหมู่คณะ     โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้จัดท าโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอก
สถานท่ี ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้
เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานท่ีส าคัญ ๆ จังหวัดต่าง ๆ   ซึ่งสถานท่ีบางแห่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งท่ีชาวไทยทุกคนควรรู้จักท าให้เกิดความรัก  หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเท่ียว
ส าคัญ ๆ ของประเทศชาติ 

5. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 

6. เป้าหมาย 
 7.1  เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
7.2  เชิงคุณภาพ 

2. นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ 
3. นักเรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ตรง  และสนุกกับการเรียนรู้ 



7. วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
  มี.ค.  2562 

 
 ครูชนัญธิดา 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน ก.ค. 2562 ครูชนัญธิดา 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ   
 กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.1 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ม.ค 2563 ครูมนัส 
 

 กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.2 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ม.ค. 2563 ครูชาติชาย 

 กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ม.ค. 2563 ครูพงศ์สุธี 

 กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.4 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ม.ค. 2563 ครูณัฐกร 

 กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.5 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 

ม.ค. 2563 ครูอรรณพ 



ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

 
 

 

กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.6 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ม.ค. 2563 ครูปิติญา 
 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน มี.ค. 2562 – 
มี.ค. 2563 

ครูชนัญชิดา 

5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 2563 ครูชนัญชิดา 

8. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 8.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ    มี.ค.  2562 –  มี.ค. 2563  

8.2 สถานท่ีด าเนินการ       หน่วยงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

9. งบประมาณ 
 9.1 งบประมาณจ านวน.......200,000....................บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  () เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน... 200,000... บาท 
 9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.1 45,800 

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.2 35,800 

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.3 29,800 

กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.4 29,400 

กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.5 29,200 

กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.6 30,000 

 



10. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

ตรวจสอบจ านวน
นักเรียน 

แบบตรวจสอบ
จ านวนนักเรียน 

นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ 
ข่าวสารต่าง ๆ 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน
และครู 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน
และครู 

นักเรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ 
ได้ประสบการณ์ตรง  และสนุก
กับการเรียนรู ้

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน
และครู 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน
และครู 

นักเรียนได้ตัดสิน ได้แก้ไข
ปัญหา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มี
สุข และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน
และครู 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน
และครู 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.  ผู้เรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                                               (นางชนัญชิดา   จิตต์ปรีดี) 

                                                             ครู 

 
 
 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.1 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 

จ านวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1 22,900 22,900  

2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 1 18,320 18,320  

3 ค่าวัสดุ 1 4,580 4,580  

รวมเป็นเงิน  (ส่ีหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 45,800  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ค าสัง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
วันศุกร์ ท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2563 
 

เวลา กิจกรรม 
08.00 – 09.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
09.00 – 11.00 น. เดินทางถึง อ.เมือง  ศึกษาพันธุ์ไม้ท่ีสวนตุงและโคม เชียงราย 
11.00 – 13.30 น. ทัศนศึกษาการค้าในห้างสรรพสินค้า Central Plaza เชียงราย 
13.30 – 16.00 น. เข้าชมภาพยนตร์ Jumanji 3 ท่ีโรงภาพยนตร์ Major Cineplex 
16.00 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมโดยสวัสดิภาพ 
 
     
    
  
   
   

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

เล่มกิจกรรม 
บันทึกข้อมูลการศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 





 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 

ให้นักเรียนพิจารณารายละเอียดของค าถามว่ามีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนอยู่ในระดับใด 

แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความเห็นของนักเรียน 
( ระดับ 5>>มากท่ีสุด 4>>มาก 3>>ปานกลาง 2>>น้อย และ 1>>น้อยท่ีสุด ) 

 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และใน

ชีวิตประจ าวัน 
     

2 เกิดความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีจากการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นนอกห้องเรียน      
3 ความสอดคล้องของสถานที่ทัศนศึกษาต่อความรู้ที่ได้รับ      
4  ความเหมาะสมของสถานที่ในการทัศนศึกษา      
5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทัศนศึกษา      
6 ความปลอดภัยและเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง      
7 การดูแลเอาใจใส่ของครูในการจัดกิจกรรมทุกด้าน      

 

หากมีโอกาสในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งต่อไป ควรจัดไปท่ีใด 
 

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

รายงานผล 

กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประจ าปี 2562 

โดย 
นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน 

นางนภัสร พันพิงค ์

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 
 
 
 

รายงานผลกิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ประจำปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โดย 

นางสาวอารีรัตน ์ เชื้ออ้วน 
นางนภัสร   พันพิงค ์

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 



 

สารบัญ 
 

       หน้า 
บันทึกข้อความ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                    1 
สรุปรายงานผลกิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2562    2 
สรุปผลการดำเนิน           4 

ภาคผนวก                     7        
- รายละเอียดกิจกรรม 
- ตารางสอนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
- ตารางการนิเทศ (Listen Schedule) 
- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมิน/นิเทศผลการประเมินการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ท่ี     วันท่ี   31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2563 
เร่ือง รายงานผลกิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2562 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ทำกิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2562
ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จส้ิน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม ตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
                                             ลงช่ือ 
    (นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออ้วน) 
                                                    ผู้รายงาน 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรม “การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำปี 2562 ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน  7
คน ในการศึกษากิจกรรมนี้เป็นการตอบแบบสอบถาม จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยประจำปี 2562  ได้นำมาวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1. ผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย
เฉล่ียร้อยละ 100 จำแนกเป็น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 100  

2. ผลจากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2562  ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 

= 3.80) ประเด็นท่ีมีความคิดเห็น มากท่ีสุด ได้แก่ 1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน 2.4 การใช้ส่ือ / เครื่องมือใน

การนิเทศภายในโรงเรียน 3.1 วิธีการประเมินผล3.3 ระยะเวลาในการประเมินผล 1.3 ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

1.4 ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกัน และ1.5 ครูจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ( ส่ือ แบบฝึก แบบวัดผล

ประเมินผล ฯ ล ฯ) (ค่าเฉล่ีย = 4.00) รองลงมา ได้แก่ 1.1 นโยบายการนิเทศภายใน 1.2 โครงการนิเทศภายใน 1.5 

แบบประเมินผล และวิธีการประเมินผล  2.1 การปฏิบัติตามกำหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน 2.3 บรรยากาศการนิเทศ

ภายในโรงเรียน และ 1.2 ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย =  3.86) และประเด็นท่ีมีความพึงพอใจน้อย

ท่ีสุด คือ 2.2 นักเรียนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น และ 2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น (ค่าเฉล่ีย = 3.29) 

เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สรุปรายงานผลการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2562 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 การนิเทศภายในเป็นกระบวนการดำเนินภายในโรงเรียน ซึ่งบุคคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องร่วมมือกัน เพื่อ
กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำ ช่วยเหลือร่วมมือกัน แก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
อันจะนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้
ตามนบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ว่าด้วยการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์  
  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ขอบเขตการรายงาน 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2562 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

    กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 7 คน   
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

      ดำเนินการ กันยายน 2562 และ มีนาคม 2563 
 
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน 7 คน   
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครู จำนวน 7 คน ได้จากการเลือกแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้ท่ีสามารถตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
คืนได้อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 
2562 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมท่ัวไป เช่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ ลำดับขั้นตอน ระยะเวลา 
เป็นต้น 



 

 
 
วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุม วางแผนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 2. ดำเนินการตามแผนตารางการนิเทศ 
 3. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการใช้แบบสอบถาม  
 4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2562 
 5. นำเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 
2562 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการดำเนินงาน 

ตอนที่ 1  ผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2562 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตำแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
1. ครู 7 คน 7 คน 100 

เฉล่ียรวม 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2562 โดย

เฉล่ียร้อยละ 100 จำแนกเป็น ครู ร้อยละ 100 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำปี 2562 
 

ตารางท่ี 2  
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
1 
6 

 
17 
83 

2. สถานภาพ 
2.1 ครู 

 
7 

 
100 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 83 เพศชาย ร้อยละ 17 โดยส่วน
ใหญ่เป็นครูร้อยละ 100 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2562 
ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

การดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศ 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และการวางแผน 
1.1 นโยบายการนิเทศภายใน 
1.2 โครงการนิเทศภายใน 
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน 

 
3.86 

 
0.83 

 
มาก 

3.86 0.35 มาก 
4.00 0.53 มาก 



 

1.4 กิจกรรมท่ีกำหนดในโครงการนิเทศภายใน 
1.5 แบบประเมินผล และวิธีการประเมินผล 

3.71 0.45 มาก 

3.86 0.35 มาก 

2. การปฏิบัติ 
2.1 การปฏิบัติตามกำหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.2 ความร่วมมือของคณะครูในการดำเนินกิจกรรมการนิเทศ
ภายในการนิเทศภายใน 
2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.4 การใช้ส่ือ / เครื่องมือในการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.5 การให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.86 0.35 มาก 

3.71 0.45 มาก 
3.86 0.35 มาก 
4.00 0.53 มาก 

3.57 0.49 มาก 
3. การประเมินผล 
3.1 วิธีการประเมินผล 
3.2 การมีส่วนร่วมประเมินผล 
3.3 ระยะเวลาในการประเมินผล 

4.00 0.53 มาก 

3.71 0.45 มาก 
4.00 0.53 มาก 

ผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 
1. ครู 
1.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
1.2 ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
1.4 ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 
1.5 ครูจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ( ส่ือ แบบฝึก 
แบบวดัผลประเมนิผล ฯ ล ฯ) 

3.71 0.45 มาก 
3.86 0.35 มาก 
4.00 0.53 มาก 
4.00 0.53 มาก 

4.00 0.53 มาก 
2. นักเรียน 
2.1 นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
2.2 นักเรียนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

3.57 0.49 มาก 
3.29 0.45 มาก 

3.29 0.45 มาก 

รวม 3.80 0.52 มาก 

 
 
  จากตารางท่ี 3 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2562  ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.80) ประเด็นท่ีมีความคิดเห็น มากท่ีสุด ได้แก่ 
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน 2.4 การใช้ส่ือ / เครื่องมือในการนิเทศภายในโรงเรียน 3.1 วิธีการประเมินผล
3.3 ระยะเวลาในการประเมินผล 1.3 ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 1.4 ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกัน และ 



 

1.5 ครูจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ( ส่ือ แบบฝึก แบบวัดผลประเมินผล ฯ ล ฯ) (ค่าเฉล่ีย = 4.00) 
รองลงมา ได้แก่ 1.1 นโยบายการนิเทศภายใน 1.2 โครงการนิเทศภายใน 1.5 แบบประเมินผล และวิธีการประเมินผล  
2.1 การปฏิบัติตามกำหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน 2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน และ 1.2 ครูปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย =  3.86) และประเด็นท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 2.2 นักเรียนมีความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น และ 2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น (ค่าเฉล่ีย = 3.29) เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ  

- 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

 
 

 
 
 



 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 5 
 

ชื่อกิจกรรม  การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออ้วน 
  2. นางนภัสร  พันพิงค์ 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมหรือวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 กำหนดวันเข้ารับการนิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตร 

กันยายน 2562 
และ 
มีนาคม 2563 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) 
2.1 ครูจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้และจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้ 
2.2 ครูวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
PLCและจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
2.3 ครูประเมินตนเองและปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน จัดทำเป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

3 ประเมินผล ( Check ) 
3.1 นิเทศ/ติดตาม 
3.2 สรุปผล รายงาน 

 

นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออ้วน 
นางนภัสร  พันพงิค์ 



 

4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (Action ) 
4.1  ประชุมสะท้อนปัญหา 

         4.2 จัดทำเอกสารเผยแพร่ 
 
งบประมาณ จำนวน   -   บาท 
 
ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
มฐ.ท่ี 2.2 
การวางแผนและดำเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีคามเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 

1 . ค รู ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ผ่ าน ก าร
ประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี มี ทั ก ษ ะ
กระบ วน การ คิด  ก ารวั ดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และ
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ระบ บ เทค โน โลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ใน
ระดับ ดี 
2. ครูร้อยละ 100 มี ID Plan และ
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ใน
ระดับ ดี 

- บันทึกการสังเกต/นิเทศการสอน 
- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
- รายงานการประเมินตนเอง SAR 
และ ID Plan 
 

มฐ.ท่ี 2.4 
การกำกับ ติดตาม แระเมินผลการ
บริหารจัดการและการจัด
การศึกษา 
 

 - ประเมินวิจัยในช้ันเรียน 
 
 

- .แบบประเมินงานวิจัยในช้ันเรียน 
 

มฐ.ท่ี 3.1 
การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม 
 

- ผู้เรียนประเมินการสอนครู 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการสอน 
 

มฐ.ท่ี 3.3 
การตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้
 



 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น 
3. ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

มีทักษะการทำวิจัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
 
     
ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบ        ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบ 
        (นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออ้วน)               (นางนภัสร พันพิงค์) 
    ครู          ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอนคณะคร ู

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอนคณะครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการนิเทศ  

(Listen Schedule) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการนิเทศ (Listen Schedule) 

 

สมาชิก ห้องที่ทำ LS คร้ังที่ (สังเกตการสอน) 

ห้อง วิชา C1 C2 AAR (หลังสอน) 

นางสาวโปรดปราน  คำเปลว ม.1/2 ภาษาไทย 2 17 ธ.ค. 62 28 ม.ค. 63 6 ก.พ. 63 

นางสาวลดาวัลล์ิ  วงศ์ใหญ่ ม.2/2 ภาษาไทย 4 17 ธ.ค. 62 28 ม.ค. 63 6 ก.พ. 63 

นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ ม.2/2 ห้องสมุด 4 19 ธ.ค. 62 30 ม.ค. 63 6 ก.พ. 63 

นางนภัสร   พันพิงค์ ม.3/4 ภาษาไทย 6 17 ธ.ค. 62 28 ม.ค. 63 6 ก.พ. 63 

นางสาวศิรประภา  บัวคอม ม.4/3 ภาษาไทย 8 17 ธ.ค. 62 29 ม.ค. 63 6 ก.พ. 63 

นายเมธิชัย   ชัยมินทร์ ม.5/4 ภาษาไทย 10 18 ธ.ค. 62 29 ม.ค. 63 6 ก.พ. 63 

นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออ้วน ม.6/5 ภาษาไทย 12 16 ธ.ค. 62 27 ม.ค. 63 6 ก.พ. 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบนิเทศการจดัการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง 
1. แบบนิเทศนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ขงครูให้มีประสิทธิภาพและ        

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน จึงขอให้ผู้นิเทศได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็งและรายงานข้อมูลตามท่ีเป็นจริง 
2. ให้ผู้นิเทศทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับการปฏิบัติตามความเป็นจริง  ดังนี้ 

5 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุดหรือไม่ปฏิบัติ 

 3. การสรุปผลการนิเทศในภาพรวม โดยใช้ค่าคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย   4.51-5.00  หมายถึง การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย   3.50-4.50  หมายถึง การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย   2.51-3.50  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย   1.51-2.50  หมายถึง การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ีย   1.00-1.50  หมายถึง การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ห้องเรียนท่ีนิเทศ ...................................................................ครูผู้สอน............................................................................ 
รายวิชา ................................................................ว/ด/ป..................................................เวลา....................................... 
 

ท่ี รายการท่ีสังเกต 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 
การจัดห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีแสงสว่างเพียงพอ 

      

2 ความเป็นระเบียบสวยงามของการวางกระเป๋าและรองเท้าของนักเรียน       
3 ครูเข้าสอนและปล่อยนักเรียนตรงเวลา       
4 มีความสามารถในการควบคุมชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย       
5 ครูมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์และตัวชี้วัดของโรงเรียน       

6 
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ 

      

7 
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติ ทดลอง ศึกษาค้นคว้า สามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

      



 

8 ใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรียนรู้       
9 มีการวัดผลประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน       

10 
มีการยกตัวอย่างข้อสอบ O-NET ในปีท่ีผ่าน ๆ มา ท่ีสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระท่ีเรียน 

      

รวมแต่ละระดับ       
เฉลี่ย   

 
 
สรุปผลการนิเทศในภาพรวม  การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
 การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการนิเทศ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้นิเทศ 
          (.................................................) 
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้รับการนิเทศ 
            (…………………………………………….) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน/นิเทศผลการประเมิน

การปฏิบัติงานตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542 หมวด 4  

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

 
 
 



 

แบบประเมิน/นิเทศผลการประเมินการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คำชี้แจง 

1. แบบประเมิน/นิเทศน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและ                         
เกิดประโยชน์แก่นักเรียน จึงขอให้ผู้นิเทศได้รายงานข้อมูลตามความเป็นจริง 

2. ให้ผู้ประเมิน/นิเทศทำเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องระดับการปฏิบัติตามความเป็นจริง ดังน้ี 
5 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมาก 

3 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับน้อย 

1 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุดหรือไม่ปฏิบัติ 
 

วันที่...................................................นิเทศช่ัวโมงที่.................................ครูผู้สอนรายวิชา............................................................          
 

รายการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 1. รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา      

 2. จัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยตนเอง      

 3. จัดทำ/หา สื่อประกอบการสอน      

 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ      

 5. จัดเน้ือหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างกันของผู้เรียน      

 6. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา      

 7. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์      

 8. ส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม      

 9. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง      

 10. จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน      

 11. สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาท่ีสอน      

 12. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รูจ้ักต้ังคำถามเพ่ือหาเหตุผล      

 13. ส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี      

 14. สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง      

 15. ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย      

 16. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเน่ือง      

รวม      

สรุปคุณภาพตามมาตรฐาน (Mode)  



 
 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................... ............................................................... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ............................................ ผู้นิเทศ        ลงช่ือ ............................................ ผู้รับการนิเทศ 

         (.......................................)                              (.........................................)       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายใน 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 
1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในใช้เมื่อส้ินสุดการนิเทศภายใน 
2. ครูผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินและทำเครื่องหมาย ✓ ท่ีตรงกับสภาพความพึงพอใจ 
3. ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ 

5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด    4 หมายถึง พึงพอใจมาก     3 หมายถึง พึงพอใจ 
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย         1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

การดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศ 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และการวางแผน 
1.1 นโยบายการนิเทศภายใน 
1.2 โครงการนิเทศภายใน 
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน 
1.4 กิจกรรมท่ีกำหนดในโครงการนิเทศภายใน 
1.5 แบบประเมินผล และวิธีการประเมินผล 

      

2. การปฏิบัติ 
2.1 การปฏิบัติตามกำหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.2 ความร่วมมือของคณะครูในการดำเนินกิจกรรมการนิเทศภายในการ
นิเทศภายใน 
2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.4 การใช้ส่ือ / เครื่องมือในการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.5 การให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

      

3. การประเมินผล 
3.1 วิธีการประเมินผล 
3.2 การมีส่วนร่วมประเมินผล 
3.3 ระยะเวลาในการประเมินผล 

      

ผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 
1. ครู 
1.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
1.2 ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

      



 

1.3 ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
1.4 ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 
1.5 ครูจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ส่ือ แบบฝึก แบบวัดผล
ประเมินผล ฯ ล ฯ) 
2. นักเรียน 
2.1 นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
2.2 นักเรียนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

      

 
ข้อเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 



 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2562 
การดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศ 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และการวางแผน 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. การปฏิบตัิ 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. การประเมินผล 

 

 

 
 



 

ผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 
1. ครู 

 

 



 

 

 

 



 

2. นักเรียน 

 

 

 



 

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ภาพการนิเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 



 
บันทึกข้อความ 

ท่ี ........................... วันท่ี 20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ 

..................................................................................................................................................................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ข้าพเจ้า นางเพ็ญศรี   กันแก้ว  ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ ๑) เพื่อมีเวชภัณฑ์ยา – เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ๒) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ให้แก่นักเรียนเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2562   ถึง  วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

บัดนี้  โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ได้ดำเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                    ลงช่ือ 

         (นางเพ็ญศรี   กันแก้ว  ) 
                  ผู้รายงาน 
 
 

                    ลงช่ือ 
        (.................................................) 

                                                                           รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน...................................... 
 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
 
                    ลงช่ือ 

          (นายบุญเทพ   พิศวง) 
                                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

 
 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ     
ท่ีเกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ี ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมี ศักยภาพ              
การดำเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความ
พึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่ งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติการประจำปีของโรงเรียน 
เชียงแสนวิทยาคม เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับ
บุคลากรและผู้ ท่ี เกี่ ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่ อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนัก เรียน                                        
สร้างความเช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
 
               งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

                                       20/มีนาคม/2563 
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- แบบสรุปผลการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  

- แบบบันทึกผลการตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟัน 

- ข้อมูลสรุปสถิติการใช้ห้องพยาบาลของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

 

  

  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี   

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางเพ็ญศรี กันแก้ว 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

กลุ่มงาน       บริหารท่ัวไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ เพื่อมีเวชภัณฑ์ยา-เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนใน      
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

     ๕.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้แก่นักเรียนเป้าหมายเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ  

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๖.๑.๑ มีเวชภัณฑ์ยาร้อยละ ๙o ท่ีมีคุณภาพให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเชียงแสน 

    วิทยาคม 
๖.๑.๒ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร้อยละ ๙o ได้รับบริการด้านเวชภัณฑ์ยาและการ

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๖.๒.๑ มีเวชภัณฑ์ยาท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

๖.๒.๒ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้รับการบริการด้านเวชภัณฑ์ยาและ การส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

 

 

 

 



๗.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชีวั้ด  ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๙o ของนักเรียน  
ครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการห้องพยาบาลและ
การให้ความรู้ด้านสุขภาพ 

มีเวชภัณฑ์ยาเครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ีมีคุณภาพไว้
ให้บริการแก่นักเรียนและ
บุคลากรร้อยละ ๙o 

- แบบสอบถาม 
- วิเคราะห์เอกสาร 

๑. แบบบันทึกการใช้บริการ   
ห้องพยาบาล 
๒. แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  
 

๒. ร้อยละ ๑oo ของนักเรียน
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการ
ช่ังน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  

นักเรียนโรงเรียนเชียง 
แสนวิทยาคมมีโภชนาการ 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ ๙o 

วิเคราะห์เอกสาร 
 

โปรแกรมคำนวณภาวะ
โภชนาการ ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
 

๓. ร้อยละ ๑oo ของนักเรียน
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนเชียง 
แสนวิทยาคมมีฟันท่ี 
สะอาดและเหงือก 
แข็งแรงร้อยละ ๙o 

- สังเกตการณ์ 
- วิเคราะห์เอกสาร 

แบบบันทึกผลการตรวจ
ประสิทธิภาพการแปรงฟัน 

๔. ร้อยละ ๘o ของคณะครู
และบุคลากรโรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคมเข้าร่วมในการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 

คณะครูและบุคลากร 
โรงเรียนเชียงแสน 
วิทยาคมเข้าร่วม กิจกรรม
การตรวจ สุขภาพประจำปี 
ร้อยละ ๘o 

สังเกตการณ์ แบบผลการตรวจสุขภาพ
ประจำปขีองคณะครูและ
บุคลากร 
 

   
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๔  กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมท่ีการดำเนินงานดังนี ้

๑.  กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ  
       - ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ 
    - ติดต่อร้านขายยาและปรึกษาเภสัชกรเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ 
    - ตรวจสอบวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีได้รับ 
    - ดำเนินการจัดซื้อตามรายการท่ีเสนอในการจัดซื้อภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  -  คน  
 
 
 
 
 



๒. กิจกรรม ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ  
         - แจ้งคณะครูท่ีปรึกษา ประจำช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
     - นักเรียนช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง บันทึกส่งงานพยาบาล 
     - สรุปผลการช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง เพื่อทราบภาวะโภชนาการของนักเรียน 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ๑,o๑๑  คน   

๓. กิจกรรม รณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  เป็นกจิกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ  
             - ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
    - ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเชียงแสน 
    - จัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
    - สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบฟอร์มของสาธารณสุข 
 
โดยจัดขึน้เมื่อวันท่ี  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ๒๑๙  คน   

๔. กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครูและบุคลากร  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ 
              - ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเชียงแสน 
     - ดำเนินการจัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
     - ติดตามรับใบผลการตรวจสุขภาพของคณะครูและบุคลากร 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ณ  หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ๕๓  คน   
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี ้

๑. โรงพยาบาลเชียงแสน 
 

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละ ๙o ของนักเรียน  ครูโรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม  มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการห้องพยาบาลและการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ 

มีเวชภัณฑ์ยาเครื่องมือเครื่องใช้ท่ี
มีคุณภาพไว้ให้บริการแก่นักเรียน
และบุคลากรร้อยละ 8o 

87.25 

๒. ร้อยละ ๑oo ของนักเรียนโรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคมเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการช่ัง
น้ำหนัก  วัดส่วนสูง 

นักเรียนโรงเรียนเชียง 
แสนวิทยาคมมีโภชนาการ ตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
ร้อยละ ๙o 

๙๘.๗๑ 



๓. ร้อยละ ๑oo ของนักเรียนโรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคมเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนเชียง 
แสนวิทยาคมมีฟันท่ี 
สะอาดและเหงือก 
แข็งแรงร้อยละ ๙o 

๙๓.๑๕ 

๔. ร้อยละ ๘o ของคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเข้าร่วมในการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 

คณะครูและบุคลากร โรงเรียน
เชียงแสน วิทยาคมเข้าร่วม 
กิจกรรมการตรวจ สุขภาพ
ประจำปี ร้อยละ ๘o 

๙๖.๓๖ 

    

       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  87.25 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   4.63 

       อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
 

เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ๑.oo – ๑.๘o หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย ๑.๘๑ – ๒.๖o หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉล่ีย ๒.๖๑ – ๓.๔o หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย ๓.๔๑ – ๔.๒o หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย ๔.๒๑ – ๕.oo หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ......................................................................................................... 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ ๑๙,ooo  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๑๙,ooo  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  o  บาท 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

- มีการจัดทำแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.และสพม.36 และมาตรฐานงานประกัน
คุณภาพของโรงเรียน 

- มีการดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไว้เกินเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
แผนกงานพยาบาล นอกจากนั้นผลการดำเนินงานด้านโภชนาการตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขของนักเรียนก็ยังเกินกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 



๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

- จัดทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.และสพม.36 และมาตรฐานงาน
ประกันคุณภาพฯเป็นประจำทุกปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

- จัดให้มีการติดตามและนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม เพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
- ปัจจุบันโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  มีอัตรานักเรียนเพิ่มมากขึ้นทำใหว้ัสดุ-อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา ไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของนักเรียน ดังนั้น งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  จึงขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยาเพิ่มเติมจากโรงเรียน 

 
 
                   ลงช่ือ................................................................. 

             (นางเพ็ญศรี   กันแก้ว) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย   

 กิจกรรม รณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครูและบุคลากร 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย 
คร้ังที่ 1/๒๕62 เม่ือวันศุกร์ ท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
------------------------------------------------- 

รายนามกรรมการเข้าประชุม 
1. นางเพ็ญศรี   กันแก้ว          ประธานกรรมการ   
2. นางสาวณฐินี   ศิริโสภณ        กรรมการและเลขานุการ 

รายนามกรรมการไม่เข้าประชุม 
- ไม่มี – 

เร่ิมประชุมเวลา 16.10 น. 
  
วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

ประธาน เรียนคณะกรรมการทุกท่าน วันนี้เราจัดประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2562 
ครั้งแรก แนวคิด/นโยบาย และกรอบการดำเนินงาน งานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยประจำปี พ .ศ. 2562 โดยจะ
มุ่งเน้นขับเคล่ือนแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นปัญหาท่ีแท้จริง ต้องเป็นกิจกรรมท่ีทำได้จริง ทำแล้วเห็นผล 
และจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินโครงการภายหลังจากดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยให้โรงเรียนรับทราบด้วย 

ที่ประชุม: รับทราบ 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี-  
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

 ความก้าวหน้าในการจัดทำแบบเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ประจำปงีบประมาณ 2562  
ได้ดำเนินการจัดทำแบบเสนอโครงการ ประจำปงีบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปขีองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม แล้ว โดยงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพได้เสนอแนะให้ปรับแก้ไข
โครงการฯ ดังนี้ 

1. ปรับตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
2. ปรับงบประมาณดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ให้สอดคล้องกับงบประมาณในแผนการ

ดำเนินงานของโครงการฯ ท่ีระบุไว ้
ที่ประชุม: รับทราบ 

วาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ 
-ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา ๑6.30 น. 
 
 
 
( นางสาวณฐินี   ศิริโสภณ )       ( นางเพ็ญศรี   กันแก้ว ) 
 กรรมการและเลขานุการ             ประธานกรรมการ   
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ผู้รับรองรายงานการประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

แผนกงานพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 
 

คำช้ีแจง : ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับตัวท่านและความพึงพอใจท่ีท่านมีต่อการให้บริการของแผนกงาน
พยาบาล เพื่อแผนกงานพยาบาลจะนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
เกณฑ์การประเมิน 5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยท่ีสุด 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ครู   นักเรียน 
  ชาย   หญิง 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการให้บริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. เรือนพยาบาลมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย      

2. วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาต่างๆ มีความเหมาะสมเพียงพอ      

3. การให้บริการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการบริการเวชภัณฑ์ยา      

4. การให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่ 
นักเรียนท่ีเจ็บป่วย 

     

5. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและให้บริการด้วยความสุภาพ  
ยิ้มแย้มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ว 

     

6. ความพึงพอใจในภาพรวม      

 
 
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...............................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลกิจกรรม 
 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีคณะครูและบุคลากร 

ตำแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมจำนวน ร้อยละ 
1. ผู้บริหารและครู  51 คน 49 คน 96.08 
2. ลูกจ้างประจำ 4 คน 4 คน 100 

เฉลี่ยรวม 96.36 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมโดยรวมเฉล่ีย ร้อยละ 96.36 จำแนกเป็น ผู้บริหารและครู       
ร้อยละ 96.08 ลูกจ้างประจำ ร้อยละ 100 
 
ตารางที่ 2 จำนวนผูใ้ช้บรกิาร  ปีการศึกษา 2562 

ท่ี ผู้ใช้บริการ จำนวน (คร้ัง) หมายเหตุ 

ม.1 
ชาย 162  
หญิง 256  

ม.2 
ชาย 61  
หญิง 510  

ม.3 
ชาย 93  
หญิง 317  

ม.4 
ชาย 46  
หญิง 212  

ม.5 
ชาย 54  
หญิง 211  

ม.6 
ชาย 69  
หญิง 64  

ครู/บุคลากรทางการศึกษา - 147  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 สรุปจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเด็นความพึงพอใจ 
เป็นการสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกงานพยาบาล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยจำแนก 

ตามหัวข้อคำถามท้ังหมด 6 ข้อคำถาม โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ 510 คน และสามารถสรุปผลความพึงพอใจของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ ดังตาราง 
  

ประเด็นการประเมิน 

จำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ
แบ

บส
ำร

วจ
 ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

ร้อ
ยล

ะ 

มา
ก 

ร้อ
ยล

ะ 

ปา
นก

ลา
ง 

ร้อ
ยล

ะ 

น้อ
ย 

ร้อ
ยล

ะ 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ร้อ
ยล

ะ 

1.เรือนพยาบาลมีความเป็นระเบียบ  
สะอาดเรียบร้อย 

510 
344 67.45 166 32.55 - 

- - - - - 

2. วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาต่างๆ  
มีความเหมาะสมเพียงพอ 

510 
293 57.45 156 30.59 61 

11.96 - - - - 

3. การให้บริการเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลและการบริการเวชภัณฑ์ยา 

510 
287 56.27 134 26.27 89 

17.45 - - - - 

4. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่
นักเรียนท่ีเจ็บป่วย 

 

510 
376 73.73 134 26.27 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
และให้บริการด้วยความสุภาพ 
สะดวกรวดเร็ว 

510 
352 69.02 158 30.98 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6. ความพึงพอใจในภาพรวม 510 445 87.25 65 12.75 - - - - - - 

 
 ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกงาน
พยาบาล ในครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดับมากท่ีสุด เป็นดังนี ้

1.เรือนพยาบาลมีความเป็นระเบียบ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.45 
สะอาดเรียบร้อย 
2. วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาต่างๆ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.45 
มีความเหมาะสมเพียงพอ 
3. การให้บริการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.27 
และการบริการเวชภัณฑ์ยา 
4. การให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.73 
การดูแลสุขภาพให้แก่นักเรียนท่ีเจ็บป่วย 
5. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.02 
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวกรวดเร็ว  
6. ความพึงพอใจในภาพรวม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.25 
 



ส่วนประเมินผลความพึงพอใจด้วยเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรวม    
จากตารางท่ี 3 นำมาประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมด้วยค่าเฉล่ีย คะแนนความ

พึงพอใจ ดังตารางท่ี 6 โดยมีคิดคะแนนและเกณฑ์ระดับความพึงพอใจเป็นดังนี้       
ระดับความพึงพอใจ   น้อยท่ีสุด   มีค่าคะแนน 1    
ระดับความพึงพอใจ   น้อย     มีค่าคะแนน 2    
ระดับความพึงพอใจ   ปานกลาง   มีค่าคะแนน 3    
ระดับความพึงพอใจ   มาก     มีค่าคะแนน 4    
ระดับความพึงพอใจ   มากท่ีสุด   มีค่าคะแนน 5 
เมื่อนำคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ีและหาค่าเฉล่ีย แล้วกำหนดระดับ ค่าเฉล่ีย 

 แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด) = (5 - 1) = 0.8  

      จำนวนช้ัน            5  
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของความพึงพอใจได้ดังนี้    

คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด   
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย   
คะแนนค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง    
คะแนนค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก    
คะแนนค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกงานพยาบาล 
ลำดับ หัวข้อคำถาม จำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (N) 
คะแนนเฉลี่ย 

(X)  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 เรือนพยาบาลมีความเป็นระเบียบ  

สะอาดเรียบร้อย 
510 4.67 มากท่ีสุด 

2 วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาต่างๆ  
มีความเหมาะสมเพียงพอ 

510 4.45 มากท่ีสุด 

3 การให้บริการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและ
การบริการเวชภัณฑ์ยา 

510 4.39 มากท่ีสุด 

4 การให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพให้แก่นักเรียนท่ีเจ็บป่วย 

510 4.74 มากท่ีสุด 

5 เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและ
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวกรวดเร็ว 

510 4.69 มากท่ีสุด 

6 ความพึงพอใจในภาพรวม 510 4.87 มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจทั้งหมด  4.63 มากที่สดุ 

 
   X= ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ      N = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
  



 
สรุปผล    

จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกงานพยาบาล ครั้งนี้ 
เป็น 4.63 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  
 
ส่วนสรุปข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผูรั้บบริการ    

ไม่มีผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโต 
ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

 



สรุปผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน  1/62 (ภาคต้น) 
 

 

  จำนวน น.ร.ที่ชั่งน้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ใน

เกณฑ์ดี 
เต้ีย สมส่วน ผอม อ้วน 

ชั้น 
จำนวน 
น.ร. 

วัดส่วนสูง 
(ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ+

ค่อนข้างสูง+สงู) 
(ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) 

 ทั้งหมด ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ม.1 218 113 105 218 100 113 103 216 99.08 0 2 2 0.92 102 95 197 90.37 7 8 15 6.88 4 2 6 2.75 

ม.2 181 78 103 181 100 75 98 173 95.58 3 5 8 4.42 65 94 159 87.85 4 2 6 3.31 8 7 15 8.29 

ม.3 157 67 90 157 100 67 90 157 100 0 0 0 0 62 76 138 87.90 1 5 6 3.82 5 9 14 8.92 

รวม 556 258 298 556 100 255 291 546 98.20 3 7 10 1.80 229 265 494 88.85 12 15 27 4.86 17 17 34 6.12 

ม.4 169 73 96 169 100 73 93 166 98.22 0 3 3 1.78 56 89 145 89.51 7 3 10 5.92 11 4 15 9.26 

ม.5 134 56 78 134 100 56 78 134 100 0 0 0 0 50 69 119 88.81 1 1 2 1.49 5 8 13 9.70 

ม.6 162 91 71 162 100 91 71 162 100 0 0 0 0 86 68 154 95.06 2 0 2 1.23 3 3 6 3.70 

รวม 465 220 245 465 100 220 242 462 99.35 0 3 3 0.65 192 226 418 89.89 9 4 13 2.80 19 15 34 7.31 

รวม 1,021 478 543 1,021 100 475 533 1,008 98.73 3 10 13 1.27 421 491 912 89.32 21 19 40 3.92 36 32 68 6.66 

ทั้งหมด                          

                          
 

 

 



ผลการเฝา้ระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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ผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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ผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ระดับช้ัน ม.1 – ม.6 
ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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ตามท่ี งานพยาบาลได้ปฏิบัติงานรับมอบหมาย ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีหน้าท่ีคือ

การสำรวจเกี่ยวกับน้ำหนักส่วนสูงและสรุปผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน แล้วนำมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่านักเรียนมีสุขภาพและภาวะโภชนาการเป็นอย่างไร เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดหรือไม่ 

  ผลการสำรวจภาวะโภชนาการของนักเรียนผลปรากฏว่า ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนท่ี   
ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงจำนวน 1,021 คน มีภาวะโภชนาการท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ดี   1,008 คน     
คิดเป็นร้อยละ 98.73 และน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดี 912 คน คิดเป็นร้อยละ 89.32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มนักเรียนท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระดับชัน้ 

1 เด็กชายณัฐพล ธรรมวงค์ ม.1/3 
2 เด็กหญิงธารทิพย์ คิงคำ ม.1/4 
3 เด็กชายณัฐโชค มูลงาม ม.1/6 
4 เด็กชายสุทธิศักดิ์ ใจเด็ด ม.1/6 
5 เด็กชายบัณฑิต ยอดเมือง ม.1/6 
6 เด็กหญิงณัฐวรา มาเยอะ ม.1/6 
7 เด็กชายกิตติพัทธ์ เข่ือนเพชร ม.2/1 
8 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงศ์เรียน ม.2/1 
9 เด็กหญิงนรีรัตน ์ อินเฟย ม.2/1 

10 เด็กหญิงณัฏฐิกา ปัญโญวัฒน์กุล ม.2/1 
11 เด็กหญิงอารยา สามะ ม.2/2 
12 เด็กชายนนทวัฒน์ พละศูนย์ ม.2/3 
13 เด็กชายอู่คำ คำมี ม.2/3 
14 เด็กชายพิพัฒน์ ศรีเนารัตน์ ม.2/3 
15 เด็กชายราเชนทร์ ภูธร ม.2/3 
16 เด็กชายปิติศักดิ์ ขจร ม.2/4 
17 เด็กชายอดิรุจ พลสวัสด์ิ ม.2/4 
18 เด็กหญิงนิภาวรรณ พรมมินทร ์ ม.2/4 
19 เด็กชายณัฐพล เด่นวิวัฒน์วงค์ ม.2/5 
20 เด็กหญิงกุลิสะรา ปินทรายมูล ม.2/5 
21 เด็กหญิงธิมาพร กันคำ ม.2/5 
22 เด็กชายกฤษตเมธ ใจหนัก ม.3/1 
23 เด็กชายฐิติภัทร พรหมขวัญจิตร์ ม.3/1 
24 เด็กหญิงเกตศิรินทร์ เฉลียวพงษ์ ม.3/1 
25 เด็กหญิงนุช อินหงส์ ม.3/1 
26 เด็กหญิงพรรณรัก ท่าดีสม ม.3/1 
27 เด็กหญิงลักษิกา วาตา ม.3/1 
28 เด็กหญิงอาทิตยา เหลืองอ่อน ม.3/1 
29 เด็กหญิงณัฐธิดา อิสระภาพ ม.3/1 
30 เด็กหญิงสุลาณีย์ ชุ่มมงคล ม.3/2 
31 เด็กชายฐิติวัฒน์ นาคำ ม.3/3 
32 เด็กหญิงชนิดา พลสวัสด์ิ ม.3/3 
33 เด็กชายคีตากานต์ สงครินทร์ ม.3/4 
34 เด็กชายปวริศร แสนศักหาญ ม.3/4 
35 เด็กหญิงสุพรรษา หมอโป๊ะกู่ ม.3/5 
36 นายชูเกียรติ บุญสิมมา ม.4/1 



37 นายธนภูม ิ อุปรักชาติพงษ์ ม.4/1 
38 นางสาวพรชนก ทาทิพย์ ม.4/1 
39 นายสุภัทร แสงนิล ม.4/2 
40 นางสาวธันยพร วิยะพร้าว ม.4/2 
41 นายนิภาส สิทธิจีรัง ม.4/3 
42 นางสาวอัจฉรา ขุนพิศ ม.4/3 
43 นายทยาวัฒน์ จันทราพูน ม.4/4 
44 นางสาวศศิประภา มรีลำพรรณ ม.4/4 
45 นายครรชิต นาใจ ม.4/5 
46 นายชูชาติ เบียงแล ม.4/5 
47 นายพัสกร ชนะชมภู ม.4/5 
48 นายคงฤทธิ์ ขำทา ม.4/5 
49 นายหัสดินทร์ พรมรินทร ์ ม.4/5 
50 นายวุฒิไกร จงวิไลเกษม ม.4/5 
51 นายอาภิรักษ์ จันต๊ะคาด ม.5/1 
52 นางสาวสุภาวดี เพ็งโอภาส ม.5/1 
53 นางสาวสลิลทิพย์ เดชวงศ์ษา ม.5/2 
54 นางสาวอารยา ชิน ม.5/2 
55 นางสาวกัญญารัตน ์ สุเตนัน ม.5/2 
56 นางสาววราภรณ์ วุยยะอากู ่ ม.5/2 
57 นางสาวปรารถนา ธรรมวงค์ ม.5/2 
58 นายนครินทร ์ รัศมีวงค์ ม.5/4 
59 นายสุริยัน เงินสัจจา ม.5/4 
60 นางสาวพรธวัล วงค์ปืม ม.5/4 
61 นางสาวจรรยารัตน์ อิ่นใจ ม.5/4 
62 นายวรินทร อินสุนา ม.5/5 
63 นายชยุต จันทร์เอม ม.5/5 
64 นางสาววรินพร สารรัตน์ ม.6/2 
65 นางสาวรมิตา โกเสนตอ ม.6/3 
66 นายตุ้ย บุญมา ม.6/4 
67 นายพีช ไชยา ม.6/5 
68 นายทักษิณ สุประการ ม.6/5 
69 นางสาวศศิวิมล อินทะจักร์ ม.6/6 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มนักเรียนท่ีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ลำดบัที่ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น 

1 เด็กชายชนาธิป แซ่ย้า ม.1/1 
2 เด็กชายสรวิชญ์ สมทะนะ ม.1/1 
3 เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เชียงศรี ม.1/1 
4 เด็กหญิงน้ำฝน ภิระบรรณ์ ม.1/1 
5 เด็กชายรัชต สุภัตราภรรณ์ ม.1/2 
6 เด็กหญิงกานต์รว ี จุลศรี ม.1/2 
7 เด็กชายธนวินท์ พิบูลนุรักษ์ ม.1/3 
8 เด็กหญิงอลิษา เมอแลกู่ ม.1/3 
9 เด็กชายดารัณ กล่ินบุปผา ม.1/4 

10 เด็กชายธนวิชญ์ พันธุโชติ ม.1/4 
11 เด็กชายอัครพล คำต้ือ ม.1/5 
12 เด็กหญิงปภัสรา ดาวุธ ม.1/5 
13 เด็กหญิงโชติกา ดาวุธ ม.1/6 
14 เด็กหญงินิจจารีย์ หน่อคำแก้ว ม.1/6 
15 เด็กหญิงหมี่ชุม เชอหมื่อ ม.1/6 
16 เด็กชายสุรสิทธิ์ กันศรีเวียง ม.2/2 
17 เด็กชายพลวัฒน์ คำจ้อย ม.2/3 
18 เด็กชายนพธนดล กิตติศาตรา ม.2/5 
19 เด็กชายภานุเดช มีเพชร ม.2/5 
20 เด็กหญิงแสง วงค์คำ ม.2/5 
21 เด็กหญิงสุวรรณา ทำดี ม.2/5 
22 เด็กหญิงศิริวรรณ สะโง้ ม.3/2 
23 เด็กหญงิเกศณี นามยี่ ม.3/3 
24 เด็กหญิงศศิกานต์ จันทร์เงิน ม.3/3 
25 เด็กหญิงสาริกา ลุงสาม ม.3/3 
26 เด็กชายอนุสิทธิ์ ปาลี ม.3/4 
27 เด็กหญิงหงสรถ ปันกิติ ม.3/4 
28 นางสาวอริสรา ใจปัญญา ม.4/1 
29 นายเศรษฐา ศรีหาเดช ม.4/2 
30 นายนพดล วรรณสอน ม.4/2 
31 นางสาวปรีเปรม อินทะจักร ม.4/3 
32 นายทยาวัฒน์ จันทราพูน ม.4/4 
33 นายธนากร จันทร์ตุ้ย ม.4/4 
34 นายวัชรวีร ์ ขวัญกิจวิริยะ ม.4/4 
35 นายครรชิตพล ธานีวรรณ์ ม.4/4 
36 นางสาวนันทิยา ผะเดียงฉันท์ ม.4/4 



37 นายนันทิพัฒน ์ รุ้งอำไพ ม.4/5 
38 นางสาวบุณฑริกา ยามะโนละ ม.5/3 
39 นายกิตติศักดิ์ ภูวิเศษ ม.5/5 
40 นายชนาวีร์ ก้อนจันทร์เทศ ม.6/2 
41 นายธราดล วงค์เวียน ม.6/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน  2/62 (ภาคปลาย) 
 

  จำนวน น.ร.ที่ชั่งน้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ใน

เกณฑ์ดี 
เต้ีย สมสว่น ผอม อ้วน 

ชั้น 
จำนวน 
น.ร. 

วัดส่วนสูง 
(ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ+

ค่อนข้างสูง+สงู) 
(ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) 

 ทั้งหมด ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ช ญ รวม 
ร้อย
ละ 

ม.1 215 113 102 215 100 113 100 213 99.07 0 2 2 0.93 102 95 197 91.63 7 5 12 5.58 4 2 6 2.79 

ม.2 179 78 101 179 100 75 96 171 95.53 3 5 8 4.47 70 94 164 91.62 4 2 6 3.35 4 5 9 5.03 

ม.3 154 67 87 154 100 67 87 154 100 0 0 0 0 61 79 140 90.91 1 3 4 2.60 5 5 10 6.49 

รวม 548 258 290 548 100 255 283 538 98.18 3 7 10 1.82 234 270 504 91.97 12 10 22 4.01 13 12 25 4.56 

ม.4 164 73 91 164 100 73 88 161 98.17 0 3 3 1.83 60 86 146 89.02 5 3 8 4.88 8 2 10 6.10 

ม.5 138 57 81 138 100 57 81 138 100 0 0 0 0 53 74 127 92.03 1 1 2 1.45 3 6 9 6.52 

ม.6 161 90 71 161 100 90 71 161 100 0 0 0 0 85 68 153 95.03 2 0 2 1.24 3 3 6 3.73 

รวม 463 220 243 463 100 220 240 460 99.35 0 3 3 0.65 198 228 426 92.01 8 4 12 2.59 14 11 25 5.40 

รวม 1,011 478 533 1,011 100 475 523 998 98.71 3 10 13 1.29 432 498 930 91.99 20 14 34 3.36 27 23 50 4.95 

ทั้งหมด                          

                          
 

 

 



ผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 



ผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 



ผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ระดับช้ัน ม.1 – ม.6 
ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

 



ตามท่ี งานพยาบาลได้ปฏิบัติงานรับมอบหมาย ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีหน้าท่ี
คือการสำรวจเกี่ยวกับน้ำหนักส่วนสูงและสรุปผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน แล้วนำมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่านักเรียนมีสุขภาพและภาวะโภชนาการเป็น
อย่างไร เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดหรือไม่ 
  ผลการสำรวจภาวะโภชนาการของนักเรียนผลปรากฏว่า ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
นักเรียนท่ีช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงจำนวน 1,011 คน มีภาวะโภชนาการท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ดี   
998 คน คิดเป็นร้อยละ 98.71 และน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดี 930 คน คิดเป็นร้อยละ 91.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกผลการตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลสรุปสถิติการใช้ห้องพยาบาลของครู  
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสรุป การใช้ห้องพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ตำแหน่ง 
 

 
ผู้อำนวยการ 0  0%   
รองผู้อำนวยการ   1  1% 
ครู   78  53% 
ลูกจ้างประจำ   18  12% 
จนท.สำนักงาน   15  10% 
พนง.จ้างเหมาบร การ   26  18% 
นศ.ฝึกประสบการณ์   9  6% 
 

 
 
 
 
 
 



อาการ 

 
ไอ – เจ็บคอ   20  14% 
ปวดศีรษะ – ไข้หวัด   50  34% 
ปวดฟัน     0  0% 
ปวดประจำเดือน     2  1% 
ปวดกล้ามเนื้อ     14  10% 
ปวดท้อง–ท้องอืด มีกรดในกระเพาะอาหาร   24  16% 
ท้องเสีย     5  3% 
คล่ืนไส้–อาเจียน     6  4% 
อาการแพ้ต่างๆ–ผดผ่ืนตามร่างกาย    3  2%     
แมลงสัตว์กัดต่อย   1  1% 
อาการเกีย่วกับดวงตา   11  8% 
อุบัต เหตุ – ทำแผล   11  7% 



การใช้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอรับยา   136  86% 
ขอรับยาและนอนพัก   11  7% 
ทำแผล   11  7% 
ส่งต่อโรงพยาบาล/สถานบร การสาธารณสุข  0  0% 
 

กรณีนอนพัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คาบ 1  0  0% 
คาบ 2  5  46% 
คาบ 3  0  0% 
คาบ 4  2  18% 
คาบ 5  0  0% 
คาบ 6  4  36% 
คาบ 7  0  0% 
คาบ 8  0  0% 



ข้อมูลสรุป นักเรียนชาย 
 
ระดับช้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.1  162  33% 
ม.2  61  13% 
ม.3  93  19% 
ม.4  46  10% 
ม.5  54  11% 
ม.6  69  14% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อาการ 
 

 
 
ไอ – เจ็บคอ    54  11% 
ปวดศีรษะ – ไข้หวัด    229  47% 
ปวดฟัน     5  1% 
ปวดกล้ามเนื้อ     44  9% 
ปวดท้อง–ท้องอืด มีกรดในกระเพาะอาหาร    39  8% 
ท้องเสีย     16  3% 
คล่ืนไส้–อาเจียน     5  1% 
อาการแพ้ต่างๆ–ผดผ่ืนตามร่างกาย      16  3%    
แมลงสัตว์กัดต่อย     2  1% 
อาการเกีย่วกับดวงตา     20  4% 
อุบัต เหตุ – ทำแผล     55  12% 

 



การใช้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ขอรับยา   430  81% 
ขอรับยาและนอนพัก   31  6% 
ทำแผล   55  10% 
ส่งต่อโรงพยาบาล/สถานบร การสาธารณสุข  14  3% 
 

กรณีนอนพัก 
 

 

 

 

 

 

 
คาบ 1  1  3% 
คาบ 2  8  26% 
คาบ 3  4  13% 
คาบ 4  4  13% 
คาบ 5  4  13% 
คาบ 6  2  6% 
คาบ 7  5  16% 
คาบ 8  3  10% 



ข้อมูลสรุป นักเรียนหญงิ 
ระดับช้ัน 
 

 

ม.1 256  16% 
ม.2 510  33% 
ม.3 317  20% 
ม.4 212  14% 
ม.5 211  13% 
ม.6 64  4% 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



อาการ 

 
ไอ – เจ็บคอ   149  9% 
ปวดศีรษะ – ไข้หวัด   609  39% 
ปวดฟัน   21  1% 
ปวดประจำเดือน   277  18% 
ปวดกล้ามเนื้อ   79  5% 
ปวดท้อง–ท้องอืด มีกรดในกระเพาะอาหาร  155  10% 
ท้องเสีย   59  4% 
คล่ืนไส้–อาเจียน   25  1% 
อาการแพ้ต่างๆ–ผดผ่ืนตามร่างกาย   58  4%    
แมลงสัตว์กัดต่อย   11  1% 
อาการเกี่ยวกับดวงตา   48  3% 
อุบัต เหตุ – ทำแผล     79  5% 



การใช้บริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ขอรับยา   1,491  88% 
ขอรับยาและนอนพัก   118  7% 
ทำแผล   79  5% 
ส่งต่อโรงพยาบาล/สถานบร การสาธารณสุข  3  0% 
 

กรณีนอนพัก 
 

 

 

 

 

 

 

 
คาบ 1  10  9% 
คาบ 2  33  28% 
คาบ 3  18  15% 
คาบ 4  19  16% 
คาบ 5  14  12% 
คาบ 6  10  8% 
คาบ 7  7  6% 
คาบ 8  7  6% 



ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ว/ด/ป ท่ีใช้บริการ ช่ือ-สกุล ผู้รับบริการ ตำแหน่ง อาการ การใช้บริการ กรณีนอนพัก 

16 พฤษภาคม 2562 นายว สุทธ ์        ธ งาเครือ พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
17 พฤษภาคม 2562 นางส นนีาฎ      ชัยเขต ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
17 พฤษภาคม 2562 นางสาวณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
22 พฤษภาคม 2562 นางศุทธ นี        ไชยร นทร์ ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
27 พฤษภาคม 2562 นางศุทธ นี        ไชยร นทร์ ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
04 ม ถุนายน 2562 นายจักร นทร์     ชาวดร ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
04 ม ถุนายน 2562 นายว สุทธ ์         ธ งาเครือ พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
05 ม ถุนายน 2562 นายมนัส          ทองคำ ครู ท้องเสีย ขอรับยา  
06 ม ถุนายน 2562 นายพ เชษฐ์       แสนนุจา ลูกจ้างประจำ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
06 ม ถุนายน 2562 นายมนัส          ทองคำ ครู ท้องเสีย ขอรับยา  
06 ม ถุนายน 2562 นางสาวลัดดา    ประมวล ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
06 ม ถุนายน 2562 นายปฏ ญญา     เมืองมา ครู อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
06 ม ถุนายน 2562 นางศุทธ นี         ไชยร นทร์ ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
06 ม ถุนายน 2562 นายปุ๊ด            แสงตาล พนง.จ้างเหมาบร การ อุบัต เหตุ ทำแผล  
11 ม ถุนายน 2562 นายอ นหวัน      ดวงแสง ลูกจ้างประจำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
11 ม ถุนายน 2562 นางมยุรัตน์       ตาใจ ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
12 ม ถุนายน 2562 นายอ นหวัน      ดวงแสง ลูกจ้างประจำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
13 ม ถุนายน 2562 นางน ชาภา       จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
13 ม ถุนายน 2562 นางสาวดาวเรือง มากพูน พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
17 ม ถุนายน 2562 นางสาวจ ราภรณ์    บุญณะ เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



17 ม ถุนายน 2562 นายเกร กพล         ขัตตะ นศ.ฝึกประสบการณ์ อาการแพ้ตา่งๆ ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
18 ม ถุนายน 2562 นายเกร กพล         ขัตตะ นศ.ฝึกประสบการณ์ อาการแพ้ต่างๆ ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา คาบท่ี 4 
18 ม ถุนายน 2562 นางสาวพร ้มเพรา   พฤษมาศ ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
19 ม ถุนายน 2562 นางสาวโสภี         ปุลีหา นศ.ฝึกประสบการณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
19 ม ถุนายน 2562 นางสาวจ นตนา     รัตนชัย ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
20 ม ถุนายน 2562 นางศุทธ นี           ไชยร นทร์ ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
24 ม ถุนายน 2562 นางสาวสุน ษา      แสนจันทร์ เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา คาบท่ี 2 
24 ม ถุนายน 2562 นางสาวดาวเรือง    มากพูน พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
25 ม ถุนายน 2562 นางสาวจ ราภรณ์   บุญณะ เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา คาบท่ี 2 
25 ม ถุนายน 2562 นายเกียรต ศักด ์     ทองอ น นศ.ฝึกประสบการณ์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
26 ม ถุนายน 2562 นางสุวภัทร         ด้วงแดง ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
27 ม ถุนายน 2562 นายสุภาพ          จันทาพูน นศ.ฝึกประสบการณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
27 ม ถุนายน 2562 นางรุ่งสุรีย์          ช่างปรุง ครู อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
27 ม ถุนายน 2562 นางสุวภัทร         ด้วงแดง ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
02 กรกฎาคม 2562 นายสุภาพ          จันทาพูน นศ.ฝึกประสบการณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
03 กรกฎาคม 2562 นายสุภาพ          จันทาพูน นศ.ฝึกประสบการณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
04 กรกฎาคม 2562 นางว ภา            กันสีเวียง ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
04 กรกฎาคม 2562 นายอ นหวัน       ดวงแสง ลูกจ้างประจำ อาการแพ้ต่างๆ ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
04 กรกฎาคม 2562 นางอสมาภรณ์    อักษร รองผู้อำนวยการ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
04 กรกฎาคม 2562 นางสาวพร ้มเพรา   พฤษมาศ ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
04 กรกฎาคม 2562 นายน วัฒน์       ผ่านวัฒนภักดี ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 6 
04 กรกฎาคม 2562 นางน ชาภา       จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
04 กรกฎาคม 2562 นางมยุรัตน์       ตาใจ ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
08 กรกฎาคม 2562 นายอ นหวัน      ดวงแสง ลูกจ้างประจำ อุบัต เหตุ ทำแผล  



08 กรกฎาคม 2562 นางสายทอง      ดวงแสง พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
08 กรกฎาคม 2562 นางน ต กานต์     ฟองวาร น ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
08 กรกฎาคม 2562 นางน ภาวรรณ    ว ชัย ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
08 กรกฎาคม 2562 นายชาต ชาย      ไตรพ ร ยะ ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
08 กรกฎาคม 2562 นายปรเมษฐ์      อ นเขียว ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
09 กรกฎาคม 2562 นายอ นหวัน      ดวงแสง ลูกจ้างประจำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
15 กรกฎาคม 2562 นางสาวลัดดา      ประมวล ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
15 กรกฎาคม 2562 นางศุทธ นี           ไชยร นทร์ ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
15 กรกฎาคม 2562 นายรวี              ค ดอ่าน ครู ท้องเสีย ขอรับยา  
18 กรกฎาคม 2562 นายว สุทธ ์            ธ งาเครือ พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
18 กรกฎาคม 2562 นายเกร กพล         ขัตตะ นศ.ฝึกประสบการณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
18 กรกฎาคม 2562 นางมยุรัตน์          ตาใจ ครู อุบัต เหตุ ทำแผล  
19 กรกฎาคม 2562 นางศุทธ นี           ไชยร นทร์ ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
19 กรกฎาคม 2562 นายปุ๊ด              แสงตาล พนง.จ้างเหมาบร การ แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
22 กรกฎาคม 2562 นายเกรียงไกร      อภ ชนัง ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
22 กรกฎาคม 2562 นางสายทอง         ดวงแสง พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
22 กรกฎาคม 2562 นางมยุรัตน์          ตาใจ ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
22 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุน ษา      แสนจันทร์ เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
22 กรกฎาคม 2562 นางน ชาภา        จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
24 กรกฎาคม 2562 นางศรีสุนีย์        กันทาเดช ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
25 กรกฎาคม 2562 นางสายทอง         ดวงแสง พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
25 กรกฎาคม 2562 นางนภัสร            พันพ งค์ ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
26 กรกฎาคม 2562 นางสาวดาวเรือง    มากพูน พนง.จ้างเหมาบร การ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
30 กรกฎาคม 2562 นางนภัสร            พันพ งค์ ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  



30 กรกฎาคม 2562 นายว สุทธ ์            ธ งาเครือ พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
30 กรกฎาคม 2562 นางมยุรัตน์          ตาใจ ครู อุบัต เหตุ ทำแผล  
05 ส งหาคม 2562 นางนภัสร           พันพ งค์ ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
06 ส งหาคม 2562 นายอ นหวัน         ดวงแสง ลูกจ้างประจำ คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
06 ส งหาคม 2562 นางสาวดาวเรือง    มากพูน พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
07 ส งหาคม 2562 นางว ภา            กันสีเวียง ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
15 ส งหาคม 2562 นางรุ่งสุรีย์          ช่างปรุง ครู คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
21 ส งหาคม 2562 นางรุ่งสุรีย์          ช่างปรุง ครู ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
21 ส งหาคม 2562 นางสุวภัทร         ด้วงแดง ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
27 ส งหาคม 2562 นางนภัสร           พันพ งค์ ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
30 ส งหาคม 2562 นายว สุทธ ์            ธ งาเครือ พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
30 ส งหาคม 2562 นายสุภาพ          จันทาพูน นศ.ฝึกประสบการณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
30 ส งหาคม 2562 นางสาวจ นตนา     รัตนชัย ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
03 กันยายน 2562 นายว ธว นท์         จันทร์ลือ ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
03 กันยายน 2562 นางสายทอง         ดวงแสง พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
03 กันยายน 2562 นางสาวจ นตนา     รัตนชัย ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
09 กันยายน 2562 นางสายบัว          วรภู ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
19 กันยายน 2562 นายทัตเทพ        จงอมรรัตน ์ ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
20 กันยายน 2562 นายว ธว นท์         จันทร์ลือ ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
23 กันยายน 2562 นางสาวณัฐชาพรรณ  วงศ์ชัย ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
29 ตุลาคม 2562 นายทัตเทพ        จงอมรรัตน ์ ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
29 ตุลาคม 2562 นางสายทอง         ดวงแสง พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
31 ตุลาคม 2562 นายพ เชษฐ์       แสนนุจา ลูกจ้างประจำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
04 พฤศจ กายน 2562 นางสาวดาวเรือง    มากพูน พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



04 พฤศจ กายน 2562 นางมยุรัตน์          ตาใจ ครู อุบัต เหตุ ทำแผล  
04 พฤศจ กายน 2562 นายอ นหวัน         ดวงแสง ลูกจ้างประจำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
04 พฤศจ กายน 2562 นายจักร นทร์        ชาวดร ครู ท้องเสีย ขอรับยา  
06 พฤศจ กายน 2562 นางสายทอง         ดวงแสง พนง.จ้างเหมาบร การ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
06 พฤศจ กายน 2562 นางนภัสร           พันพ งค์ ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
06 พฤศจ กายน 2562 นายพ เชษฐ์       แสนนุจา ลูกจ้างประจำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
07 พฤศจ กายน 2562 นายอ นหวัน         ดวงแสง ลูกจ้างประจำ ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
07 พฤศจ กายน 2562 นายสาธ ต           อ งอาน ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
07 พฤศจ กายน 2562 นางสายทอง         ดวงแสง พนง.จ้างเหมาบร การ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
14 พฤศจ กายน 2562 นางน ชาภา        จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
14 พฤศจ กายน 2562 นางน ต กานต์      ฟองวาร น ครู อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
18 พฤศจ กายน 2562 นางเพ็ญศรี        แสนนุจา พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
18 พฤศจ กายน 2562 นายพ เชษฐ์       แสนนุจา ลูกจ้างประจำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
18 พฤศจ กายน 2562 นางน ชาภา        จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
19 พฤศจ กายน 2562 นางมยุรัตน์          ตาใจ ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
19 พฤศจ กายน 2562 นางน ชาภา        จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
21 พฤศจ กายน 2562 นางสาวจ ราภรณ์  บุญณะ เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
22 พฤศจ กายน 2562 นายทัตเทพ        จงอมรรัตน ์ ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
27 พฤศจ กายน 2562 นางน ชาภา        จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
09 ธันวาคม 2562 นางสุวภัทร         ด้วงแดง ครู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
13 ธันวาคม 2562 นางสาวดาวเรือง    มากพูน พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
18 ธันวาคม 2562 นางน ชาภา        จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
18 ธันวาคม 2562 นายพ เชษฐ์       แสนนุจา ลูกจ้างประจำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
18 ธันวาคม 2562 นางสาวตุลาภรณ์  ขันเพ็ชร ครู คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา คาบท่ี 6 



26 ธันวาคม 2562 นายพ เชษฐ์       แสนนุจา ลูกจ้างประจำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
26 ธันวาคม 2562 นางมยุรัตน์          ตาใจ ครู คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
02 มกราคม 2563 นางภัทรียา          ชาวดร ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
06 มกราคม 2563 นางสายทอง         ดวงแสง พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
07 มกราคม 2563 นายอ นหวัน         ดวงแสง ลูกจ้างประจำ ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
09 มกราคม 2563 นายน ม ตร             ไตรบุญรักษ์  ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
10 มกราคม 2563 นายน ม ตร             ไตรบุญรักษ์  ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
13 มกราคม 2563 นางสาวณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
13 มกราคม 2563 นายจักร นทร์        ชาวดร ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
13 มกราคม 2563 นางสาวจ นตนา     รัตนชัย ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
13 มกราคม 2563 นายน ม ตร             ไตรบุญรักษ์  ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
20 มกราคม 2563 นายน ม ตร             ไตรบุญรักษ์  ครู ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
21 มกราคม 2563 นางน ชาภา           จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
21 มกราคม 2563 นายอรรณพ          คำมีสว่าง ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
22 มกราคม 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ   สุขสุเมฆ ครู ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
22 มกราคม 2563 นายอ นหวัน         ดวงแสง ลูกจ้างประจำ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
22 มกราคม 2563 นางเพ็ญศรี          แสนนุจา พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
27 มกราคม 2563 นางสาวดารุณี       เช้ือเจ็ดตน ครู อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
27 มกราคม 2563 นางอล ศลา          ร ยะสาร ครู ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
28 มกราคม 2563 นางมยุรัตน์          ตาใจ ครู อุบัต เหตุ ทำแผล  
12 กุมภาพันธ์ 2563 นายจักร นทร์        ชาวดร ครู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
13 กุมภาพันธ์ 2563 นางว ภา             กนัสีเวยีง ครู ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
13 กุมภาพันธ์ 2563 นายพ เชษฐ์       แสนนุจา ลูกจ้างประจำ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
14 กุมภาพันธ์ 2563 นายปิยะพงษ์       ไม่มีเหตุ ครู อุบัต เหตุ ทำแผล  



14 กุมภาพันธ์ 2563 นางน ชาภา           จันทาพูน เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ท้องเสีย ขอรับยา  
14 กุมภาพันธ์ 2563 นางว ภา             กันสีเวียง ครู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
27 กุมภาพันธ์ 2563 นางเพ็ญศรี          แสนนุจา พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสายทอง         ดวงแสง พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวดาวเรือง    มากพูน พนง.จ้างเหมาบร การ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
27 กุมภาพันธ์ 2563 นางมยุรัตน์          ตาใจ ครู อุบัต เหตุ ทำแผล  
27 กุมภาพันธ์ 2563 นายพ เชษฐ์       แสนนจุา ลูกจ้างประจำ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นักเรียนชาย 
ระดับช้ัน ว/ด/ป ท่ีใช้บริการ ช่ือ-สกุล ผู้รับบริการ อาการ การใช้บริการ กรณีนอนพัก 

ม.1 15 พฤษภาคม 2562 เด็กชายสมชาย      วู้ซือ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 16 พฤษภาคม 2562 เด็กชายสมชาย      วู้ซือ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 27 พฤษภาคม 2562 เด็กชายสมชาย      วู้ซือ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 29 พฤษภาคม 2562 เด็กชายสมชาย      วู้ซือ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 30 พฤษภาคม 2562 เด็กชายสมชาย      วู้ซือ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 31 พฤษภาคม 2562 เด็กชายสมชาย      วู้ซือ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 04 ม ถุนายน 2562 เด็กชายศุภวัฒน์     หวุ่ยยือ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 07 ม ถุนายน 2562 เด็กชายพัชรภูม      คำมี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 07 ม ถุนายน 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 10 ม ถุนายน 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 12 ม ถุนายน 2562 เด็กชายเอกชัย      เฌอหมื่อ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 13 ม ถุนายน 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.1 13 ม ถุนายน 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 14 ม ถุนายน 2562 เด็กชายเอกชัย      เฌอหมื่อ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 17 ม ถุนายน 2562 เด็กชายอัศว น       มานะดี อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 17 ม ถุนายน 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 18 ม ถุนายน 2562 เด็กชายวีระภาพ    มาล ต ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.1 18 ม ถุนายน 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 18 ม ถุนายน 2562 เด็กชายเดชากุล    แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 20 ม ถุนายน 2562 เด็กชายอัครพล     คำตือ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 20 ม ถุนายน 2562 เด็กชายภูตะวัน     อ นภูมี ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 24 ม ถุนายน 2562 เด็กชายวีระภาพ    มาล ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.1 24 ม ถุนายน 2562 เด็กชายอัครพล     คำตือ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 24 ม ถุนายน 2562 เด็กชายณัฐชัย      เดชศีรษะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 26 ม ถุนายน 2562 เด็กชายอัครพล     คำเต้ือ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 26 ม ถุนายน 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 26 ม ถุนายน 2562 เด็กชายธีรธร         อ่อนน้อม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 27 ม ถุนายน 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 27 ม ถุนายน 2562 เด็กชายอัครพล     คำเต้ือ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 27 ม ถุนายน 2562 เด็กชายศ ร ราช      ศรีวรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายเดชากุล     แก้วดำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายบัณฑ ต     ยอดเมือง ท้องเสีย ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.1 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายอัครพล     คำเต้ือ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายพัชรภูม       คำมี ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายรณชัย       ต๊ะต้องใจ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กชายภูตะวัน      อ นภูมี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธนกฤต      แสงสว่าง ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กชายกัลปพฤกษ์  เบือ้งบน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กชายพัชรภูม      คำมี อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 02 กรกฎาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอัครพล     คำเต้ือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 กรกฎาคม 2562 เด็กชายเดชากุล     แก้วดำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายชุต นัย       สุตะวงค์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  



ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายรณชัย       ต๊ะต้องใจ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายพัชรภูม      คำมี ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอัครพล     คำเต้ือ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 04 กรกฎาคม 2562 เด็กชายชุต นัย       สุตะวงค์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 04 กรกฎาคม 2562 เด็กชายภูผา         สะโง้ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 04 กรกฎาคม 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 04 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอัครพล     คำเต้ือ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 09 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอต ชาต      จันแปงเง น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 09 กรกฎาคม 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 10 กรกฎาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 10 กรกฎาคม 2562 เด็กชายจ รพงศ์      ตาแย ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 11 กรกฎาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 12 กรกฎาคม 2562 เด็กชายจ รพงศ์      ตาแย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กชายณัฐวัฒน์    สุวรรณดี คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กชายเดชากุล     แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธนกฤต     แสงสว่าง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธีรธร        อ่อนน้อม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 18 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอัครพล     คำเต้ือ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 18 กรกฎาคม 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กชายพัชรภูม      คำมี ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอัศว น       มานะดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  



ม.1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กชายวีระภาพ    มาล ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 23 กรกฎาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 23 กรกฎาคม 2562 เด็กชายณัฐโชค     มูลงาม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.1 25 กรกฎาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 26 กรกฎาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 31 กรกฎาคม 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 31 กรกฎาคม 2562 เด็กชายภูตะวัน      อ นภูมี อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 01 ส งหาคม 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 01 ส งหาคม 2562 เด็กชายกัลปพฤกษ์  เบื้องบน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 01 ส งหาคม 2562 เด็กชายรัชชว ชญ์    ชาต เหมาะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 ส งหาคม 2562 เด็กชายธนกฤต      แสงสว่าง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 ส งหาคม 2562 เด็กชายพัชรภูม       คำมี ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 02 ส งหาคม 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 05 ส งหาคม 2562 เด็กชายสุทธ ศักด ์    ใจเด็ด ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 06 ส งหาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 06 ส งหาคม 2562 เด็กชายเสฏฐวุฒ     สถ ตอนันต์กุล ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 07 ส งหาคม 2562 เด็กชายวีระภาพ    มาล ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 08 ส งหาคม 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 08 ส งหาคม 2562 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 15 ส งหาคม 2562 เด็กชายน พนธ์        นนทะรักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 15 ส งหาคม 2562 เด็กชายอัครพล     คำเต้ือ อุบตั เหตุ ทำแผล  
ม.1 16 ส งหาคม 2562 เด็กชายธนกฤต      แสงสว่าง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 19 ส งหาคม 2562 เด็กชายสมชาย       วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 26 ส งหาคม 2562 เด็กชายกัลปพฤกษ์   เบ้ืองบน ท้องเสีย ขอรับยา  



ม.1 26 ส งหาคม 2562 เด็กชายสมชาย        วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.1 27 ส งหาคม 2562 เด็กชายเดชากุล       แก้วดำ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 27 ส งหาคม 2562 เด็กชายอัครพล        คำต้ือ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 27 ส งหาคม 2562 เด็กชายพัชรภูม          คำมี ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 27 ส งหาคม 2562 เด็กชายสมชาย        วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.1 28 ส งหาคม 2562 เด็กชายกัลปพฤกษ์   เบ้ืองบน ท้องเสีย ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.1 28 ส งหาคม 2562 เด็กชายเสฏฐวุฒ       สถ ตอนันต์กุล ท้องเสีย ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.1 28 ส งหาคม 2562 เด็กชายจ รพงษ์          ตาแช ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 29 ส งหาคม 2562 เด็กชายชุต นัย           สุตะวงค์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 02 กันยายน 2562 เด็กชายอัครพล        คำต้ือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 กันยายน 2562 เด็กชายธนกฤต       แสงสว่าง ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 02 กันยายน 2562 เด็กชายศักร นทร์     ศรีสมัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 กันยายน 2562 เด็กชายภูภ พัฒน์      ใหม่น้อย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กันยายน 2562 เด็กชายเดชากุล       แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กันยายน 2562 เด็กชายธนภัทร        มูญเลียม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กันยายน 2562 เด็กชายภูภ พัฒน์     ใหม่น้อย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 04 กันยายน 2562 เด็กชายสมชาย         วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 04 กนัยายน 2562 เด็กชายอัครพล        คำต้ือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 06 กันยายน 2562 เด็กชายอัครพล        คำต้ือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 06 กันยายน 2562 เด็กชายศักร นทร์       ศรีสมัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 06 กันยายน 2562 เด็กชายจักรพรรณ์     อภัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 06 กันยายน 2562 เด็กชายบัณฑ ต         ยอดเมือง ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 09 กันยายน 2562 เด็กชายก ตต ภณ       คำนึก ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 10 กันยายน 2562 เด็กชายรักษ ต         เจร ญพงศภัค ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 



ม.1 12 กันยายน 2562 เด็กชายเสฏฐวุฒ       สถ ตอนันต์กุล ท้องเสีย ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.1 16 กันยายน 2562 เด็กชายพัชรภูม          คำมี ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 17 กันยายน 2562 เด็กชายภูผา           สะโง้ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 17 กันยายน 2562 เด็กชายอัครพล        คำต้ือ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 23 กันยายน 2562 เด็กชายณฐณ         อนาตลยากุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 23 กันยายน 2562 เด็กชาวเรณย์          แซ่จ๋าว ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.1 24 ตุลาคม 2562 เด็กชายวีรภาพ        มาล ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 29 ตุลาคม 2562 เด็กชายอัครพล        คำต้ือ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 30 ตุลาคม 2562 เด็กชายอรรถพ ชัย   ท พย์สีบุตร ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 30 ตุลาคม 2562 เด็กชายสมชาย       วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 08 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายสมชาย       วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายเฮลที         ศรีธ เป็ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.1 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายสรว ชญ์      สมทะนะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายเสฏฐวุฒ      สถ ตอนันต์กุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายสุรว นท์       ฟูจันทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายธนกฤต        แสงสว่าง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายณัฐวัฒน์        สุวรรณดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 19 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายเดชากุล         แก้วดำ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 20 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายภูผา           สะโง้ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายศักร นทร์    ศรีสมัย อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายณฐกร        ธนาตุลยกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.1 27 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายน ร พัฒน์      คำปา ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.1 03 ธันวาคม 2562 เด็กชายอัครพล       คำต้ือ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 04 ธันวาคม 2562 เด็กชายพ ชัยภูษ ต     ธ เขียว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด  ขอรับยา  



ม.1 04 ธันวาคม 2562 เด็กชายอัครพล    คำต้ือ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 16 ธันวาคม 2562 เด็กชายภูผา        สะโง้ ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.1 06 มกราคม 2563 เด็กชายเสฏฐวุฒ     สถ ตอนันต์กุล ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 06 มกราคม 2563 เด็กชายภูผา        สะโง้ ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.1 08 มกราคม 2563 เด็กชายสุทธ ศักด ์    ใจเด็ด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 22 มกราคม 2563 เด็กชายสมชาย     วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 22 มกราคม 2563 เด็กชายวีรภาพ     มาล ต อาการแพ้ต่างๆผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 22 มกราคม 2563 เด็กชายชัยพัฒน์     ศรีฟองจันทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 23 มกราคม 2563 เด็กชายธนกฤต        แสงสว่าง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 23 มกราคม 2563 เด็กชายอัครพล        คำต้ือ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 27 มกราคม 2563 เด็กชายจายอัน         ปัญญา อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 28 มกราคม 2563 เด็กชายเอกชัย         เฌอหมื่อ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.1 29 มกราคม 2563 เด็กชายน ร พัฒน์       คำปา ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 29 มกราคม 2563 เด็กชายสมชาย         วู้ซือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายอัครพล       คำต้ือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายศักร นทร ์     ศรีสมัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 14 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายปัญญวรรธน์    อาดนนท์ธา อาการแพ้ต่างๆผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 14 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายธีระเดช        เกียงมี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 24 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายภูผา            สะโง้ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 25 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายภูผา            สะโง้ อาการแพ้ต่างๆผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 14 พฤษภาคม 2562 เด็กชายอ่อน           กันใจ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 15 พฤษภาคม 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์      เขื่อนเพชร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 15 พฤษภาคม 2562 เด็กชายธวัฒน์ชัย      เยอกอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 28 พฤษภาคม 2562 เด็กชายชัยยน         จันทส งห์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 28 พฤษภาคม 2562 เด็กชายธวัฒน์ชัย       เยอกอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 29 พฤษภาคม 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์       เข่ือนเพชร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 31 พฤษภาคม 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์       เข่ือนเพชร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 04 ม ถุนายน 2562 เด็กชายจ รวัฒน์        ผาบเนตร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 05 ม ถุนายน 2562 เด็กชายรัฐภูม          บุญกองเถ ง ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.2 06 ม ถุนายน 2562 เด็กชายธวัฒน์ชัย      เยอกอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 06 ม ถุนายน 2562 เด็กชายชนกพร       กันแก้ว ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 06 ม ถุนายน 2562 เด็กชายพ พัฒน์       ศรีเนาวรัตน์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 10 ม ถุนายน 2562 เด็กชายศ ร วัฒน์      นารักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 10 ม ถุนายน 2562 เด็กชายราเชนตร์     ภูธร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กชายธวัฒน์ชัย     เยอกอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กชายชัยยน       จันทส งห์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กชายอด ศร        ชัยจารุโชค ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กชายภาณุพงศ์    ทาสุนีย์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กชายชัยยน        จันทส งห์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กชายทรงศักด ์     ต๊ะบญุ อบุัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กชายพลวัฒน์     ชนะกุล ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กชายรัฐภูม        ประทุมพร อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 24 ม ถุนายน 2562 เด็กชายพ พัฒน์      ศรีเนาวรัตน์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 27 ม ถุนายน 2562 เด็กชายชัยยน        จันทส งห์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์    เข่ือนเพชร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธวัฒน์ชัย     เยอกอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธราเทพ      มหาวงศ์นันท์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กชายคีตากานต์   สงคร นทร์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  



ม.2 08 กรกฎาคม 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์     เข่ือนเพชร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์     เข่ือนเพชร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กชายชัยยน        จันทส งห์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กชายฮาเชนทร์     ภูธร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 11 กรกฎาคม 2562 เด็กชายชัยยน         จันทส งห์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 11 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธวัฒน์ชัย     เยอกอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 15 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธวัฒน์ชัย      เยอกอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 19 กรกฎาคม 2562 เด็กชายรัฐภูม         ประทุมพร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 30 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอรรถพ ชัย   ท พย์สีบุตร อาการแพ้ต่างๆผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 05 ส งหาคม 2562 เด็กชายธนาธ ป       ยางยุทธ ์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 20 ส งหาคม 2562 เด็กชายอ่อน         กันใจ อาการแพ้ต่างๆผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 20 ส งหาคม 2562 เด็กชายณัฐพล      เด่นธ วัฒน์วงศ์ คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.2 22 ส งหาคม 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์    เข่ือนเพชร อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 22 ส งหาคม 2562 เด็กชายภูม พัฒน์      กันทะดง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 09 กันยายน 2562 เด็กชายจ ราวัฒน์      พานเนตร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 09 กันยายน 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์     เข่ือนเพชร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.2 13 กันยายน 2562 เด็กชายสรพ ศ        ว ไล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.2 17 กันยายน 2562 เด็กชายชัยยน         จันทส ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 20 กันยายน 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์    เข่ือนเพชร อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 23 กันยายน 2562 เด็กชายสุขเชษฐ์      บ ลาวุฒ  อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 23 กันยายน 2562 เด็กชายก ตต รัช       คำปาละ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 06 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายพลวัฒน์     คำข้อย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.2 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายศรายุทธ     อุ่นเป็ง ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.2 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายภาณุพงศ์   ทารุณย์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  



ม.2 20 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายภาณุพงศ์      ทารุณย์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.2 28 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายก ตต พัทธ์      เขือ่นเพชร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 06 ธันวาคม 2562 เด็กชายธนากร         สีจัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 ธันวาคม 2562 เด็กชายสรพ ศ          ว ไล ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 13 มกราคม 2563 เด็กชายรัฐภูม           ประทุมพร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 04 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายสุขเชษฐ์        สลาวุฒ  ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 14 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายภูร พัฒน์         อุ่นบ่อแฮ้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 20 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายราเชนทร์        ภูธร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 27 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายภูร พัฒน์          อุ่นบ่อแฮ้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 พฤษภาคม 2562 เด็กชายสาคร          ปัญญาทอง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 21 พฤษภาคม 2562 เด็กชายศรายุทธ      อุ่นเป็ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 พฤษภาคม 2562 เด็กชายยี่               อาว่า อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 06 ม ถุนายน 2562 เด็กชายบงกช         จันทร์ใด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 06 ม ถุนายน 2562 เด็กชายวีรชัย         เว่ยเชกู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 14 ม ถุนายน 2562 เด็กชายบุญหลาย    ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 14 ม ถุนายน 2562 เด็กชายวีรชัย         เว่ยเชกู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 14 ม ถุนายน 2562 เด็กชายว ทวัส         ศรีจันทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 14 ม ถุนายน 2562 เด็กชายสุขสันต์       แก้วดำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 14 ม ถุนายน 2562 เด็กชายปรัชญา       ฝ่ายแก้ว ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 19 ม ถุนายน 2562 เด็กชายว ทวัส         ศรีจันทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 20 ม ถุนายน 2562 เด็กชายศรายุทธ      อุ่นเป็ง แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.3 20 ม ถุนายน 2562 เด็กชายณัฐวัตร       ทะกัน แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.3 20 ม ถุนายน 2562 เด็กชายเดโช          ท พย์แก้ว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 21 ม ถุนายน 2562 เด็กชายธราเทพ      จุลศรี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.3 21 ม ถุนายน 2562 เด็กชายบุญหลาย        ม ตรดี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 24 ม ถุนายน 2562 เด็กชายเกียรต ศักด ์     วงค์เมืองมา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 24 ม ถุนายน 2562 เด็กชายบุญหลาย        ม ตรดี ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 27 ม ถุนายน 2562 เด็กชายบงกช           จันทร์ใด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 27 ม ถุนายน 2562 เด็กชายปฏ พัทธ ์       จันทาพูน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 27 ม ถุนายน 2562 เด็กชายคณ น          รัศมีบารมี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายบุญหลาย     ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายอนุชา          มานะย ่ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 ม ถุนายน 2562 เด็กชายวีรชัย          เบเช่กู่ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 01 กรกฎาคม 2562 เด็กชายณัฐดนยั       พาน ช ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 01 กรกฎาคม 2562 เด็กชายณัฐวัตร       ตรกัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 01 กรกฎาคม 2562 เด็กชายบุญหลาย      ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 01 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธนวัฒน์       ชนะกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.3 02 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธงชัย          คำปง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 02 กรกฎาคม 2562 เด็กชายวันชนะ       อาจอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายนพดล        ยอดยัง ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายปรัชญา       ฝ่ายแก้ว ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายศุภก จ        จำปาทอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายบุญหลาย     ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กชายว ทวัส         ศรีจันทร์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กชายปรัชญา      ฝ่ายแก้ว ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กชายณัฐดนัย      พาน ช อาการแพ้ตา่งๆ ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กชายศรายุทธ      อุ่นเป็ง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอาท ตย์       หน่อพรหม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.3 05 กรกฎาคม 2562 เด็กชายเศกร ทธ ์      คำดา ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 05 กรกฎาคม 2562 เด็กชายบุญหลาย   ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 05 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธีรชัย       เบเชกู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 08 กรกฎาคม 2562 เด็กชายบงกช      จันทร์ใด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 08 กรกฎาคม 2562 เด็กชายยี่           อาว่า ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 08 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธงชัย       คำบง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 08 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธนวัฒน์    แก้วกำเน ด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.3 08 กรกฎาคม 2562 เด็กชายบุญหลาย   ม ตรดี อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 09 กรกฎาคม 2562 เด็กชายยี่           อาว่า ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 10 กรกฎาคม 2562 เด็กชายบุญหลาย   ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 11 กรกฎาคม 2562 เด็กชายธงชัย        คำปง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 11 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอนุชา      มาเยอะ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 12 กรกฎาคม 2562 เด็กชายน ชัย        มือโป๊ะคา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 12 กรกฎาคม 2562 เด็กชายบุญหลาย   ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 15 กรกฎาคม 2562 เด็กขายศุภยุทธ     อุ่นเป็ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 18 กรกฎาคม 2562 เด็กชายณัฐดนัย     พาน ช ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 23 กรกฎาคม 2562 เด็กชายจ รพัทธ ์      เสนามาต ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 25 กรกฎาคม 2562 เด็กชายยี่           อาว่า อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 26 กรกฎาคม 2562 เด็กชายบุญหลาย   ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 กรกฎาคม 2562 เด็กชายปฏ พัทธ ์     จันทาพูน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 01 ส งหาคม  2562 เด็กชายบุญหลาย   ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 02 ส งหาคม  2562 เด็กชายณัฐวัตร     ตรกัน ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.3 06 ส งหาคม  2562 เด็กชายสว ตต์       ใหม่จัน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 07 ส งหาคม  2562 เด็กชายอาท ตย์      หน่อพรหม อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  



ม.3 15 ส งหาคม  2562 เด็กชายวีรชัย          เว่ยเชกู่ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 20 ส งหาคม  2562 เด็กชายคีตากานต์     สงคร นทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 22 ส งหาคม  2562 เด็กชายปฏ พัทธ ์       จันทาพูน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 23 ส งหาคม  2562 เด็กชายวีรชัย          เว่ยเชกู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 23 ส งหาคม  2562 เด็กชายปฏ พัทธ ์       จันทาพูน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.3 23 ส งหาคม  2562 เด็กชายสรายุทธ       เหล่าร นทอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.3 23 ส งหาคม  2562 เด็กชายวีรชัย          เว่ยเชกู่ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.3 23 ส งหาคม  2562 เด็กชายปฏ พัทธ ์        จันทาพูน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 27 ส งหาคม  2562 เด็กชายสรายุทธ        เหล่าร นทอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 27 ส งหาคม  2562 เด็กชายธีรวุฒ             อุปคุตฆ์ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.3 27 ส งหาคม  2562 เด็กชายศรายุทธ        อุ่นเป็ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 04 กันยายน 2562 เด็กชายปฏ พัทธ ์        จันทาพูน อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 11 กันยายน 2562 เด็กชายบุญหลาย      ม ตรดี ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.3 13 กันยายน 2562 เด็กชายว ทวัช          ศรีจันทร์ ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.3 20 กันยายน 2562 เด็กชายเดโช          ท พย์แก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 06 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายบุญหลาย     ม ตรดี ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 07 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายบุญหลาย     ม ตรดี ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 11 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายพณ ชกร       พรหมปัญญา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายสุขสันต์        แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายบุญหลาย      ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.3 19 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายสุขสันต์        แก้วดำ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 27 พฤศจ กายน 2562 เด็กชายฐ ต วัฒน์       นาคำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 24 มกราคม 2563 เด็กชายคีตากานต์     สอคร นทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 มกราคม 2563 เด็กชายคีตากานต์     สอคร นทร์ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  



ม.3 02 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายว ทวัช           ศรีจันทร์ ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.3 02 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายฐ ต วัฒน์         นาคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 05 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายบุญหลาย        ม ตรดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 12 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายว ทวัช           ศรีจันทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 12 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายศรายุทธ        อุ่นเป็ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 13 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กชายว ทวัช           ศรจัีนทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 14 พฤษภาคม 2562 นายคงฤทธ ์            ขำทา อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.4 27 พฤษภาคม 2562 นายอัมร นทร์         กล ่นบุปผา ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 06 ม ถุนายน 2562 นายอานา             มาเยอะ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 10 ม ถุนายน 2562 นายอานา             มาเยอะ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 11 ม ถุนายน 2562 นายนวพล            ไชยลังกา ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.4 11 ม ถุนายน 2562 นายอานา             มาเยอะ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 11 ม ถุนายน 2562 นายกฤษณพงศ์      ไชยวงศา อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 20 ม ถุนายน 2562 นายรุต ศักด ์          อ นทะปัญญา อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 01 กรกฎาคม 2562 นายครรช ต           นาใจ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 04 กรกฎาคม 2562 นายสุพัฒน์          ศรีว พันธ ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 08 กรกฎาคม 2562 นายกฤษณพงศ์      ไชยวงศา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 11 กรกฎาคม 2562 นายกฤษณพงศ์      ไชยวงศา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 11 กรกฎาคม 2562 นายล ข ตปกรณ์      สันถนอม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 11 กรกฎาคม 2562 นายสาธ ต            จำรัสพ พัฒน์อาทร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 19 กรกฎาคม 2562 นายปพนสวรรค์     คณาลักษณ์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 15 ส งหาคม  2562 นายวธณ              สเกอร  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 15 ส งหาคม  2562 นายน พนธ์            นนทส ทธ ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 20 ส งหาคม  2562 นายนพดล            วรรณสอน อุบัต เหตุ ทำแผล  



ม.4 20 ส งหาคม  2562 นายธีรชาต            คำลือ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 21 ส งหาคม  2562 นายนพดล          วรรณสอน อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 21 ส งหาคม  2562 นายธีรชาต            คำลือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 21 ส งหาคม  2562 นายทักษดนัย        ยืนนาน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 22 ส งหาคม  2562 นายธีรชาต            คำลือ คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.4 29 ส งหาคม  2562 นายอัครเดช         มูลทสอน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 29 ส งหาคม  2562 นายทักษดนัยน์     ยืนนาน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 09 กันยายน 2562 นายน พนธ์           นนทะรักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 09 กันยายน 2562 นายอัครเดช          มูลทสอน ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.4 10 กนัยายน 2562 นายสุทัศน์            ศรีว พันธ ์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.4 17 กันยายน 2562 นายวัฒนา           ก๋าโยทาน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 17 กันยายน 2562 นายเศรษฐา         ศรีทาเดช ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.4 24 กันยายน 2562 นายน พนธ์           นนทะว ทธ ์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.4 29 ตุลาคม 2562 นายชูชาต             เบียงแล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 30 ตุลาคม 2562 นายชูชาต             เบียงแล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 13 พฤศจ กายน 2562 นายเอกรัฐ            สุขสำราญ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 13 พฤศจ กายน 2562 นายสุทัศน์          ศรีว พันธ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 14 พฤศจ กายน 2562 นายสว ตส์           แปงเรือน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 18 พฤศจ กายน 2562 นายน พนธ์           นนทะว ทธ ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 06 ธันวาคม 2562 นายอัมร นทร์       กล ่นบุปผา ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.4 12 ธันวาคม 2562 นายล ข ตปกรณ์    สันถนอม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 25 ธันวาคม 2562 นายอัครเดช         มูลทสอน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 17 มกราคม 2563 นายสุทัศน์           ศรีว พนัธ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.4 21 มกราคม 2563 นายน พนธ์           นนทะรักษ์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  



ม.4 04 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัครเดช         มูลทสอน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายวุฒ ศักด ์           อ นทะปัญญา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายน พนธ์           นนทะว ทธ ์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายชูชาต              เบียงแล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 16 พฤษภาคม 2562 นายอาร์ดัม        อัลมุเนม  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 28 พฤษภาคม 2562 นายอภ ชาต       คำปาละ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 31 พฤษภาคม 2562 นายศุภชัย        ก่อเซ่ง ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 04 ม ถุนายน 2562 นายเอกส ทธ ์      เมอแลกู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 07 ม ถุนายน 2562 นายศุภชัย        ก่อเซ่ง ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 24 ม ถุนายน 2562 นายธนาวุฒ        กาแก้ว ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 25 ม ถุนายน 2562 นายศตายุ         จันทคาม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 25 ม ถุนายน 2562 นายธนาวุฒ        กาแก้ว ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 25 ม ถุนายน 2562 นายธารพระกร   ศ ร กัน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 25 ม ถุนายน 2562 นายศตายุ         จันทคาม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 25 ม ถุนายน 2562 นายปร ญญา      จันทร์แก้ว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 26 ม ถุนายน 2562 นายตะวันฉาย    ดอนส งห์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 26 ม ถุนายน 2562 นายธนวัต         สน นัด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นายอาร์ดัม        อัลมุเนม  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นายชยากร        อุปคุตม์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นายชาตรี          นาคมา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นายธีรภัทร       สุวรรณประภา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นายภราดร       จ้ีโนตัน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นายชาตชาย     รักไทย ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นายธารพระกร   ศ ร กัน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นายปร ญญา      จันทร์แก้ว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นายธนวัต         สน นัด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นายกษมพล      แก้วดำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นายธนธรณ์       ส บแก้ว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นายจ ตต พัฒน์    ปานกลางใจ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 03 กรกฎาคม 2562 นายธนาวุฒ        กาแก้ว คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.5 03 กรกฎาคม 2562 นายอัครพงษ์     วงค์เรียน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 05 กรกฎาคม 2562 นายชยากร      อุปคุตฆ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 08 กรกฎาคม 2562 นายธันม์ทว น    วงศ์เรือนคำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 08 กรกฎาคม 2562 นายภาณุภัทร    สุทธคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 09 กรกฎาคม 2562 นายมัยตรี        ปาจีคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.5 09 กรกฎาคม 2562 นายภาณุภัทร    สุทธคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 09 กรกฎาคม 2562 นายธันม์ทว น    วงศ์เรือนคำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 10 กรกฎาคม 2562 นายธันม์ทว น    วงศ์เรือนคำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 11 กรกฎาคม 2562 นายเอกส ทธ ์      เมอแลกู่ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 11 กรกฎาคม 2562 นายธันม์ทว น    วงศ์เรือนคำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 12 กรกฎาคม 2562 นายชาตรี          นาคมา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 12 กรกฎาคม 2562 นายธันม์ทว น    วงศ์เรือนคำ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 15 กรกฎาคม 2562 นายชาตรี          นาคมา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 19 กรกฎาคม 2562 นายจ ตต พัฒน์    ปานกลางใจ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 19 กรกฎาคม 2562 นายชาตรี          นาคมา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 19 กรกฎาคม 2562 นายว นัย           จะลอ คล่ืนไส้ – อาเจียน  ขอรับยา  
ม.5 02 ส งหาคม 2562 นายจ ตต พัฒน์    ปานกลางใจ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 05 ส งหาคม 2562 นายธารพระกร   ศ ร กัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.5 07 ส งหาคม 2562 นายอาร์ดัม        อัลมุเนม  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 13 ส งหาคม 2562 นายจ ตต พัฒน์    ปานกลางใจ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 11 พฤศจ กายน 2562 นายภาสกร        เข็มสว่าง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 19 พฤศจ กายน 2562 นายอาร์ดัม        อัลฆุเนม  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 25 พฤศจ กายน 2562 นายอาร์ดัม        อัลฆุเนม  อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 02 มกราคม 2563 นายพ ช ตชัย        แอ่นฟ้า อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 20 มกราคม 2563 นายว นัย             จะลอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.5 28 มกราคม 2563 นายชาต ชาย         รักไทย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 29 มกราคม 2563 นายอาท ตย์           จันทร์ต๊ะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 05 กุมภาพันธ์ 2563 นายพ ช ตชัย           แอ่นฟ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.6 28 พฤษภาคม 2562 นายวรพล         หล่มเพชร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 29 พฤษภาคม 2562 นายวรพล         หล่มเพชร ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 29 พฤษภาคม 2562 นายธนัช           เล ศศรีพัฒนากุล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 10 ม ถุนายน 2562 นายเผด มศักด ์     จ ตบญุตรง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.6 10 ม ถุนายน 2562 นายศุภว ชญ์        ตุ่นภักด  ์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.6 11 ม ถุนายน 2562 นายเผด มศักด ์      จ ตบุญตรง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.6 17 ม ถุนายน 2562 นายเผด มศักด ์      จ ตบุญตรง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.6 21 ม ถุนายน 2562 นายนราดล         สารรัตน์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 21 ม ถุนายน 2562 นายนพกร          ฤทธ ์จันทร์ดี ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.6 23 ม ถุนายน 2562 นายทัศกร          นามสุข ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 27 ม ถุนายน 2562 นายหน้อย          หน่อคำ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.6 28 ม ถุนายน 2562 นายหน้อย          หน่อคำ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.6 28 ม ถุนายน 2562 นายฐ ต กร          บุญทอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.6 01 กรกฎาคม 2562 นายเกียรต ศักด ์     จ นะกัน ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  



ม.6 01 กรกฎาคม 2562 นายบร พัฒน์        ท่าดีสม ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.6  03 กรกฎาคม 2562 นายพัสกร           น้อยปลูก อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.6  03 กรกฎาคม 2562 นายเกียรต ภูม       พันธุ์พ ทักษ์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.6  04 กรกฎาคม 2562 นายบร พัฒน์        ท่าดีสม อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.6  04 กรกฎาคม 2562 นายหล่อบา          มาเยอะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6  05 กรกฎาคม 2562 นายนารถพงษ์      เข่ือนคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6  10 กรกฎาคม 2562 นายศุภกรณ์         ว จ ตร ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6  15 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย            เทียนส งห์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.6  18 กรกฎาคม 2562 นายเกียรต ศักด ์     จ นะกัน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.6  01 ส งหาคม 2562 นายเกียรต ศักด ์     จ นะกัน อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.6  07 ส งหาคม 2562 นายนนทกานต์      สัมพันธ์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.6  08 ส งหาคม 2562 นายวรพล           หล่มเพชร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6  09 ส งหาคม 2562 นายทัศกร            นามสุข ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6  09 ส งหาคม 2562 นายศุภกรณ์           ว จ ตร ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.6  15 ส งหาคม 2562 นายเกียรต ภูม          พันธุ์พ ทักษ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 19 ส งหาคม 2562 นายนราดล            สารรัตน์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 20 ส งหาคม 2562 นายศุภว ชญ์           ตุ่นภักดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 20 ส งหาคม 2562 นายสุธ พงษ์             จ นะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 23 ส งหาคม 2562 นายนราดล            สารรัตน์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 27 ส งหาคม 2562 นายเผด มศักด ์          จ ตบญุตรง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 30 ส งหาคม 2562 นายทวีวัฒน์          จันทร์ต๊ะสอน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 02 กันยายน 2562 นายนราดล            สารรัตน์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 04 กันยายน 2562 นายเมฆ นทร์          คำสูง ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.6 05 กันยายน 2562 นายวรพล           หล่มเพชร ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  



ม.6 05 กันยายน 2562 นายเมฆ นทร์          คำสูง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 09 กันยายน 2562 นายกฤษฎา            นันทะชัย อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.6 10 กันยายน 2562 นายสมชาย            พ มพ์ชัย อาการเกี่ยวกับดวงดา ขอรับยา  
ม.6 16 กันยายน 2562 นายศ วกร             นามเผ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 24 ตุลาคม 2562 นายนราดล            สารรัตน์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 29 ตุลาคม 2562 นายเมฆ นทร์          คำสูง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 11 พฤศจ กายน 2562 นายเกียรต ศักด ์       จ นะกัน อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.6 11 พฤศจ กายน 2562 นายเผด มศักด ์          จ ตบุญตรง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.6 13 พฤศจ กายน 2562 นายนราดล            สารรัตน์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.6 13 พฤศจ กายน 2562 นายหน้อย             หน่อคำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 13 พฤศจ กายน 2562 นายศุภกรณ์           ว จ ตร ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.6 18 พฤศจ กายน 2562 นายธนัช            เล ศศรีพัฒนากุล ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.6 18 พฤศจ กายน 2562 นายเกียรต ศักด ์     จ นะกัน อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.6 18 พฤศจ กายน 2562 นายตุ้ย                บุญมา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 26 พฤศจ กายน 2562 นายตุ้ย                บุญมา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.6 29 พฤศจ กายน 2562 นายตุ้ย                บุญมา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.6 02 ธันวาคม 2562 นายวรพล           หล่มเพชร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 03 ธันวาคม 2562 นายวรพล           หล่มเพชร ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 06 ธันวาคม 2562 นายวรพล           หล่มเพชร ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 11 ธันวาคม 2562 นายศรัณยู           ภ ระบรรณ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 23 ธันวาคม 2562 นายหล่อบา          มาเยอะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 02 มกราคม 2563 นายนราดล            สารรัตน์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 06 มกราคม 2563 นายนราดล            สารรตัน์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 15 มกราคม 2563 นายนราดล            สารรัตน์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.6 15 มกราคม 2563 นายวรพล           หล่มเพชร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 15 มกราคม 2563 นายเจษฎา           พรหมเล ศ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 15 มกราคม 2563 นายศ วกร             นามเผ้า ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 23 มกราคม 2563 นายกฤษฎา           นันทะชัย อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.6 29 มกราคม 2563 นายนราดล           สารรัตน์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 30 มกราคม 2563 นายปรเมศร์          สมบรูณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 30 มกราคม 2563 นายวรพล           หล่มเพชร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นักเรียนหญิง 
ระดับช้ัน ว/ด/ป ท่ีใช้บริการ ช่ือ-สกุล ผู้รับบริการ อาการ การใช้บริการ กรณีนอนพัก 

ม.1 16 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งรุ่งท วา        ดำมีขาว อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 27 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งณัฐวัฒน์      สุวรรณดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 28 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งไพร นทร์      แซ่ผ่าน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 31 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งจีรนันท์       กันศรีเวียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.1 31 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งกัญญาณัฐ    ศรีกุลา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 31 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งกานต์รวี      จุลศรี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 04 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งยุพวลักษณ์   อ นสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 04 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัฐธ ดา       สุดรอด ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 04 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนัชพร       ใจยะ คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา  
ม.1 06 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพัชรีรัชต์     ธรรมวงค์ คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา  
ม.1 06 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธัญจ รา      ส ทธ โชต  ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 07 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งศ ร พร        ลาว ราช อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 07 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุน สา        นามปัน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพ มชนก      นามเผ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนัชพร       ใจยะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกานต์รวี      จุลศรี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งศ วะพร       ภ ระบรรณ์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งยุพวลักษณ์   อ นสม ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัฐกานต์     ไชยนาค ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 11 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกานต์รวี      จุลศรี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งยายา          ใหม่เจร ญ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอภ ญญา       ศ ร อ่อน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.1 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเมร สา         แสนสนั่นชัย ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.1 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนาพร        เวยหยื่อ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพ มสุภา       ห รัญ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพรไพล น      แก้วดำ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพ มชนก       นามเผ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 13 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งรัตต กาล      เขียวคำปัน ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งรัศมี           ศรีเมือง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพ มชนก       นามเผ้า ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งนภัสปกรณ์   ปิตโต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพ มพ์นภา     อาภา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกานต์รวี      จุลศรี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพ ชญาภา     กันทับ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งวร ศรา        เตมีศักด ์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเมร สา         แสนสนั่นชัย ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งรัตต กาล      โยธาอุด ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งน ชกุล         แซ่ผ่าน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพรไพล น      แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งยายา          ใหม่เจร ญ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งโชต รส         มงคลคลี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุวรรณ        มีชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.1 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกรรณ์น กา    ยาสมุทร อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัฐธ ดา        สุดรอด ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งน จจารยี ์      หน่อคำแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งท พย์นภา      นันทะชัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณ ชกานต์     ไชยนาค ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกรรณ์น กา    ยาสมุทร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพุทธรักษา     นภาส ธ กุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งรัตต กาล      โยธาอุด อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพ ชญาภา     กันทับ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ วพร         ภ ระบรรณ์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามรา่งกาย ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งวรัญญา       ช ตะวณ ช ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งซาร่า           ฮูสเสน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งแพรวรุง้       ศรีประดู่ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุน สา        นามปัน อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งนภัสปกรณ์  ปิตโต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปภัสสรา     ดาวุธ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 02 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งลัทธพร      สุพ งวงศ์วานนท์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรัตต กาล      โยธาอุด อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ วพร         ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งณ ชกานต์     ไชยนาค อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งนภสัปกรณ์  ปิตโต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรัศมี          ศรีเมือง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรัตต กาล      โยธาอุด คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งวรรณชนก    ขันทอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งหล้า           นำทัย ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ วพร        ภ ระบรรณ์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งยายา        ใหม่เจร ญ คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา  
ม.1 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชลดา        แซ่น่าน อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกานต์รวี     จุลศรี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งซาร่า         ฮูลเส่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพรไพล น    แกว้ดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปาณ สสรา  มีสมบรูณ์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพรไพล น    แก้วดำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 12 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งยายา       ใหม่เจร ญ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.1 12 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุน สา        นามปัน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 12 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเมร สา        แสนสนั่นชัย อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 12 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งณัฐธ ดา       จุงมุรกั อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 12 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพ ชญาภา     กันทับ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัญญาณัฐ     ศรีกุลา ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งแพรวรุง้      ศรีประดู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศรัญรัชต์     ท พย์สีบุตร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งยายา         ใหม่เจร ญ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปภัสสรา     ดาวุธ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา  
ม.1 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งน จจารีย์     หน่อคำแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพรไพล น      แก้วดำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งโชต รส        มงคลคลี ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปภัสสรา     ดาวุธ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพลอย        แสงตาล ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งซาร่า         ฮูลเส่น ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพรไพล น      แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปภาวร นทร์   ปันดวง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ วพร          ภ ระบรรณ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งผกามาศ     เข่ือนแกว้ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรัตต กาล     เขียวคำปัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 31 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพรไพล น    แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 01 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งน จจารีย ์     หน่อคำแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 01 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพลอย         แสงตาล ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 02 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งหมี่ชุม        เชอหมื่อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพ มพ์สุภา    ห รัญ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.1 02 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งศ วพร         ภ ระบรรณ์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 05 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งรัตต กาล      โยธาอุด อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 05 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธัญจ รา        ส ทธ โชต ์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 06 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งณัฐธ ดา        สุดรอด ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 06 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธนัชพร         ใจบุญ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 07 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งวรัญญา         ช ตะวณ ช ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 07 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพรไพล น        แก้วดำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 07 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งรัตต กาล       เขียวคำปัน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 07 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งวร สรา           ปัตภาม ว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.1 08 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งน จจารีย์       หน่อคำแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 09 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพลอย         แสงตาล ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 16 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งยายา           ใหม่เจร ญ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 19 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งณัฐธ ดา         สุดรอด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 19 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพ มพ์ชนก        นามเผ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 19 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งอรญาดา          กล ่นบุปผา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 21 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งอรไพล น           กองน้อย แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.1 21 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งศ วพร              ภ ระบรรณ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 23 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งซาร่า              ฮูลเส่น ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 23 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพลอย             แสงตาล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 23 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งกัลยาณี           เตมีศักด ์ คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา  
ม.1 23 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุชาดา           ยอดอมอย่อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งกานต์รวี          จุลศรี ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.1 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งณัฐยา            มูลแจ่ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 27 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพ ชญาภา          กันทับ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 28 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งประภสัสร        พรหมใหม่ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 28 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งน้ำฝน             ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 กันยายน 2562 เด็กหญ งพลอย         แสงตาล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 กันยายน 2562 เด็กหญ งพรไพล น        แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 กันยายน 2562 เด็กหญ งซาร่า              ฮูลเส่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 02 กันยายน 2562 เด็กหญ งจีรนันท์          กันศรีเวียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งแพรวรุง้         ศรีประดู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.1 03 กนัยายน 2562 เด็กหญ งพรไพล น        แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งน จจารีย์        หน่อคำแก้ว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.1 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งณ ชกานต์         ไชยนาค ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งเมร สา           แสนสนั่นชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 04 กันยายน 2562 เด็กหญ งรุ่งท วา           ดำมีขาว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 04 กันยายน 2562 เด็กหญ งพรไพล น        แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.1 04 กันยายน 2562 เด็กหญ งซาร่า              ฮูลเส่น ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 05 กันยายน 2562 เด็กหญ งฐ ต มา           บุญมาศักด ์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 05 กันยายน 2562 เด็กหญ งพ ชญาภา       กันทับ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 06 กันยายน 2562 เด็กหญ งอนัญลักษณ์    กัลยาณะกูล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งศ วพร          ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งพ ชญาภา       กันทับ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 10 กันยายน 2562 เด็กหญ งกฤษณา        ชูรา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 10 กันยายน 2562 เด็กหญ งกัญญาณัฐ     บุญล้น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 11 กันยายน 2562 เด็กหญ งพลอย         แสงตาล ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 11 กันยายน 2562 เด็กหญ งอภ ญญา      ศ ร อ่อน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 12 กันยายน 2562 เด็กหญ งฐ ต มา          บุญมาศักด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 12 กันยายน 2562 เด็กหญ งชลดา          แซ่น่าน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 16 กันยายน 2562 เด็กหญ งกานต์รวี       จุลศรี ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 17 กันยายน 2562 เด็กหญ งรุ่งท วา          ดำมีขาว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 20 กันยายน 2562 เด็กหญ งจีรนันท์        กันศรีเวียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.1 20 กันยายน 2562 เด็กหญ งชนัชพร       ใจยะ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 23 กันยายน 2562 เด็กหญ งยายา         ใหม่เจร ญ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 24 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุชาดา       ยอกอมอย่อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 25 กันยายน 2562 เด็กหญ งณัฐธ ดา        สุดรอด ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 25 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุชาดา         ยอกอมอย่อ ปวดฟัน ขอรับยา  



ม.1 25 กันยายน 2562 เด็กหญ งณัฐวรา         มาเยอะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 24 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งณัฐธ ดา         จุลมุส ก อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 28 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งน ชกุล          แซ่ผ่าน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 29 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งพ มพ์ชนก      นามเผ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 29 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งซาร่า           ฮูลเสน ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 29 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งเมร สา          แสนสนั่นชัย ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 05 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งซาร่า           ฮูลเสน ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.1 11 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งวรศรา         ปิตกาจัง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 11 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งยุพาลักษณ์    อ ่นสม ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งจีรนันท์       กันสีเวียง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพัชรพลอย   ดีโนนอด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งกัลยาณี        เตมีศักด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งลัทธพร       สุพ จวงศ์วานนท์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.1 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งน้ำฝน        ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.1 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพัชรพลอย   ดีโนนอด ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพ มพ์ชนก     นามเผ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งนภัสปภรณ์    ปิตโต ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งรุ่งท วา        ดำมีขาว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพลอย         แสงตาล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งกันณ กา        จันทาพูน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.1 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งณัฐวรา          มาเยอะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 19 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งปภาวร นทร์     จ นดา อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.1 22 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งฐ ต มา            บุญมาศักด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งลัทธพร       สุพ จวงศ์วานนท์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.1 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งม นตรา        เมียงแล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งยุพาลักษณ์      อ ่นสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 26 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งอรญาดา        กล ่นบุปผา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 27 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพ มพ์ชนก        นามเผ้า ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.1 27 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งรัตต กาล         เขียวคำปัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 27 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งนภัสปกรณ์       ปิตโต ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.1 29 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งเขมจ รา          ไชยวงค์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 02 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งวราพร           เสนาว เศษ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 02 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งยายา           ใหม่เจร ญ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 03 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งเมร สา         แสนส่ันชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 03 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งจตุพร          พุทธสอน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.1 04 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งวร ศภา        เตมีศักด ์ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 06 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งพลอย         แสงตาล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 11 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งกัญญาณัฐ     บุญล้น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 12 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งจ นัญฌ ญา     สมสะอาด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 12 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งน้ำฝน           ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 20 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งเข็มจ รา         ไววงค์      ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 23 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งอรญาดา      กล ่นบุปผา ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 24 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งเข็มจ รา         ไววงค์      ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 25 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งยุพาลักษณ์    อ ่นสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 25 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งกัลยาณี        เตมีศักด ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 25 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งน ชกุล          แซ่ผ่าน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 09 มกราคม 2563 เด็กหญ งณัฐธ ดา         สุดรอด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.1 13 มกราคม 2563 เด็กหญ งปารณีย์           ทาเผือก ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 13 มกราคม 2563 เด็กหญ งเข็มจ รา           ไววงค์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 14 มกราคม 2563 เด็กหญ งรัตต กาล          โยธาอุด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 15 มกราคม 2563 เด็กหญ งรัศมี               ศรีเมือง ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.1 21 มกราคม 2563 เด็กหญ งมณัชชา            ตาปัญญา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 23 มกราคม 2563 เด็กหญ งกัญญาณัฐ         ศรีกุลา ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.1 23 มกราคม 2563 เด็กหญ งน จจารีย์           หน่อคำแก้ว            ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 23 มกราคม 2563 เด็กหญ งพุทธรักษา         นภาส ทธ กุล ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 24 มกราคม 2563 เด็กหญ งยุพาลักษณ์        อ นสม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 24 มกราคม 2563 เด็กหญ งเจร ญทอง         อ นทร์ยงค์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 24 มกราคม 2563 เด็กหญ งพรไพล น          แก้วดำ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 24 มกราคม 2563 เด็กหญ งหมี่ชุม             เชอหยื่อ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 24 มกราคม 2563 เด็กหญ งพ มพ์ชนก         นามเผ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 24 มกราคม 2563 เด็กหญ งน ชกุล              แซ่ผ่าน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 27 มกราคม 2563 เด็กหญ งม นตรา            เมียงแล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 28 มกราคม 2563 เด็กหญ งเบญญาภา        รักเมือง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 28 มกราคม 2563 เด็กหญ งพ มพ์ชนก          นามเผ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 31 มกราคม 2563 เด็กหญ งพัชรพลอย          ดีโนนอุด ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 05 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งลัทธพร          สุพ จวงค์วานนท์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 05 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งพ มพ์ชนก       นามเผ้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 06 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งนภัสปภรณ์     ปิตโต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งวร ศรา            เตมีศักด ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งไพร นทร์        แซ่ผ่าน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งน จจารีย์        หน่อคำแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.1 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งพ ชญาภา         กันทับ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งพ ชญาภัค        ศักด ์แสน อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งศ วพร            ภ ระบรรณ์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.1 12 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งหมี่ชุม           เชอหมื่อ ปวดท้อง - ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.1 13 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งน จจารีย์        หน่อคำแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 14 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งน จจารีย์        หน่อคำแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 17 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งหมี่ชุม           เชอหมือ่ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 17 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งน จจารีย์        หน่อคำแก้ว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.1 17 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งรุ่งท วา          ดำมีขาว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 19 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งลัทธ พร        สุพ จวงศ์วานนท์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.1 20 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งน้ำฝน          ภ ระบรรณ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.1 20 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งชนัชพร       ใจยะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 21 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งซาร่า           ฮูสเส่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 21 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งเจร ญทอง     อ นทร์ยงค์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 24 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งนภัสปภา      พงษ์สวัสด ์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 24 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งยายา           ใหม่เจร ญ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.1 27 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งกัลยาณี       เตมีศักด ์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.1 27 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งวราพร       เสนาว เศษ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิ่นทับท ม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 15 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา        หวู่สึ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 15 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 21 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งศศ กานต์      ส ทธ ยศ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 21 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งพ ไลวรรณ    ก้างยาง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 21 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งนอร์อ่ายนี้    บ นต ไซนูต น คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา  



ม.2 21 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งเนตรนภา     แซ่ฟุ้ง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 21 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งณัชชา         นุเว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 21 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งเข็มทอง       ว ไลจ ตร ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.2 22 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งพ ไลวรรณ     ก้างยาง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 22 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งปต วรดา       ยุบลช ต อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 27 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งชุต กา          นามแสง อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 28 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งกัญมณี        อ นต๊ะจักร อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 28 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งชนกพร       กันแก้ว ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 28 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสุพีรญา       มงคลคลี ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 28 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งพ ไลวรรณ    ก้างยาง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 29 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งพรน ชชา      วงค์ว ร ยะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 29 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิ่นทับท ม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 29 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 29 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ กานต์     จะแฮ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 29 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งน รชรา         เบเช่ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งกัญมณี        อ นต๊ะจักร ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งชอนส รา       ไทยใหม่ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร       กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา      สืบสกุลวงค์คำ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งพีรฎา          สมภ พงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งกุลณัชน์       พูนเป่ียม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งโฮ้ยญ ง        แซ่เส่ียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 30 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งจุฑาท พย์     วงศ์เรียน ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.2 31 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งชนกพร       กันแก้ว ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 31 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     เขตขาม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 31 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งเข็มทอง       ว ไลจ ตร ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 31 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิ่นทับท ม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 31 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสาว ตรี       สุวรรณประมา ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 01 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา         โวยยือกู่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 01 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกัณมณี        อ นต๊ะจักร อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 04 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพีรฎา          สมภ พงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 04 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา        หวู่สึ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 04 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 04 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งประพ มพร     คำหอม อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 05 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 05 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา         โวยยือกู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 05 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุพีรญา       มงคลคลี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 05 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเจต ยา         บัวรสศักด ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 05 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา        หวู่สึ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.2 05 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งนารีรัตน์      อุ่นญาต  ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.2 05 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 06 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพรณ กา       วงษ์ใจ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 06 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเฉ่งไน่         แซ่ฟุ้ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 07 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา      สุวรรณรักษ์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 07 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี      ก้างยาง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 07 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพรณ กา      วงษ์ใจ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.2 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเจต ยา         บัวรสศักด ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน      แสงเพ็ญ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชณัญตา       ต๊ะใส ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัชชา         นุเว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน      แสงเพ็ญ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 10 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเนตรนภา      แซ่ฟุ้ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 11 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธัญรดา        อ่อนน้อม อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 11 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัชชา         นุเว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 11 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปต วรดา       ยุบลช ต ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 11 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอภ ญญา       ไชยกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     เขตขาม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกัณมณี        อ นต๊ะจักร อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธันยา         พุฒกล ่น ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชนกพร       กันแก้ว ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งภาส นี         สมหลักชัย อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปต วรดา       ยุบลช ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสาว ตรี       สุวรรณประสา อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชลธ ชา        สายเครื่อง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิ่นทับท ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเนตรนภา      แซ่ฟุ้ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งภาส นี          สมหลักชัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.2 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา       สุวรรณรักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัชชา         นุเว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิ่นทับท ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกัณฐภา        ก จผดุง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา      สืบสกุลวงค์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกุลณัชน์       พูนเป่ียม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งภาส นี          สมหลักชัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา       สุวรรณรักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสาว ตรี       สุวรรณประสา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัชชา         นุเว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิน่ทับท ม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา      สืบสกุลวงค์คำ คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา  
ม.2 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเครือวัลย์      ว มลพันธ์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัฐญา         มูลแจ่ม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิ่นทับท ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งภาส นี          สมหลักชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งศศ กานต์      ส ทธ ยศ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา         โวยยือกู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งภาส นี          สมหลักชัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปนัดดา        สุวรรณดี ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  



ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเครือวัลย์      ว มลพันธุ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งน รชรา         เบเช่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุน สา          ณรงค์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.2 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิ่นทับท ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสาว ตรี       สุวรรณประสา อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธัญรดา        อ่อนน้อม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา       สุวรรณรักษ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งภาส นี          สมหลักชัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน      แสงเพ็ญ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกัณมณี        อ นต๊ะจักร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเนตรนภา      แซ่ฟุ้ง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธ มาพร         กันคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา         โวยยือกู่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     เขตขาม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกุลณัชน์       พูนเป่ียม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกัณฐกา        ก จผดุง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา      สืบสกุลวงค์คำ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     เขตขาม ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา      สืบสกุลวงค์คำ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งดาราณี       อนันต์ชยาจ ตกุล ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกัณฐกา        ก จผดุง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกุลณัชน์       พูนเป่ียม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.2 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปาร ฉัตต์      สุวรรณดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งดาราณี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา      สืบสกุลวงค์คำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งภาส นี          สมหลักชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกัณฐกา        ก จผดุง ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปาร ฉัตต์      สุวรรณดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา      สืบสกุลวงค์คำ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพรรณ กา      ทองสุข ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพัช            แซ่เล้ียว ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งน ชรา         เบเช่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน    แสงเพ็ญ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 2 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปาร ฉัตต์      สุวรรณดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งดาราณี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกุลณัชท์      พูนเป่ียม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา        หวู่สึ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งวรรณ ดา      บุญปัญญา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.2 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งภาส นี          สมหลักชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน      แสงเพ็ญ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเจต ยา         บัวรสศักด ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งโฮ้ยญ ง        แซ่เสียง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งกุลณัฎชน์     พูนเป่ียม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร      กันทะจ ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชุต มา         นามแสง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งศ ร ประภา    ท พย์มณี แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธัญรดา       อ่อนน้อม อุบัต เหตุ ทำแผล  



ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งณัชชา        นุเว ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งแสง           วงค์คำ ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปาร ฉัตต์     สุวรรณดี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกชกร        อุยยะอากุ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งจ นดา        เยส่อกู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัณฐกา      ก จผดุง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิ่นทับท ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร      กันทะจ ต ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 02 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา       สืบสกุลวงค์คำ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัณฐกา      ก จผดุง อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา       สืบสกุลวงค์คำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปาร ฉัตต์      สุวรรณดี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งณัชชา        นุเว ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัณมณี       อ นต๊ะจักร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธันยา         พุฒกล ่น ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งอนุสรา       แซ่ย้า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปาร ฉัตต์      สุวรรณดี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ กานต์     จะแฮ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเนตรนภา      แซ่ฟุ้ง แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา        โวยยือกู่ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งอนุสรา        แซ้ย้า อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา       สุวรรณรักษ์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งนารีรัตน์       อุ่นญาต  ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา         หวู่สึ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งณัชชา          นุเว ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัณมณี        อ นต๊ะจักร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธนัญญา       ปิ่นทับท ม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งซอนส รา      ไทยใหม่ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งซอนส รา       ไทยใหม่ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา         โวยยือกู่ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา     สุวรรณรักษื ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา       สืบสกุลวงค์คำ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชนกพร       กันแก้ว ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา         โวยยือกู่ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา       สืบสกุลวงค์คำ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปนัดดา       สุวรรณดี ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัญฐ กา        ก จผดุง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งนารีรัตน์       อุ่นญาต  ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     เขตขาม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัญฐ กา        ก จผดุง ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งมธุรดา        พวงจันทร์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธัญย์ชนก     ไชยพุฒ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกุลณัฎชน์     พูนเป่ียม อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ ร ประภา    ท พย์มณี ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  



ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งจุฑาท พย์     วงศ์เรียน ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งโฮ้ยญ ง       แซ่เลียง ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัญฐ กา        ก จผดุง ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา       สืบสกุลวงค์คำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี        อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธัญรดา       อ่อนน้อม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี      ก้างยาง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุดารัตน์      เม่อแลกู่ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา       สืบสกุลวงค์คำ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพีรฎา          สมภ พงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธันยา         พุฒกล ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัญฐ กา        ก จผดุง ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 12 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งนอร์อ่ายนี่     บ นตี๋ไซนุด น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 12 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร       กันตะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 12 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งซอนส รา       ไทยใหม่ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 12 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งนารีรัตน์      อุ่นญาต  ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร      กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกุลณัชน์      พูนเป่ียม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชุต กา          นามแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปต วรดา      ยุบลช ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา       สุวรรณรักษ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งแสง            วงค์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัตร       กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งภ ญญา          ไชยกุล อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธันยา            พฒุกล ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชนกพร         กันแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     เขตขาม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งนอร์อ่ายนี่     บ นตี๋ไซนุด น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา       โวยยือกู่ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชนกพร         กันแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธันยา            พุฒกล ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพีรฎา           สมภ พงษ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 25 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 25 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา       สุวรรณรักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งภาส นี          สมหลักชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี      ก้างยาง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกัญฐ กา        ก จผดุง ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชนกพร       กันแก้ว ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 01 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี      ก้างยาง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 01 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเข็มทอง      ว ไลจ ตร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 01 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     เขตขาม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 01 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเจต ยา          บัวรสศักด ์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.2 02 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธันยา            พุฒกล ่น อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 02 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร        กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 02 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งอภ ญญา         ไชยกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 02 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งช นานุภา         ส้อยแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 02 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี          ก้างยาง ท้องเสีย ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.2 05 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งกุลณัชน์         พูนเป่ียม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 05 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร        กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 06 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเครือวัลย์        ว มลพันธุ์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 06 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย       เขตขาม ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 06 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพรรณ ภา         ทองสุข ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 09 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งปรารถนา         ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 13 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งศ ร ประภา         ท พย์มณี อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 14 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งณัชชา             นุเว อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 14 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงค์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี        อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 14 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งภาส นี            สมหลักชัย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 14 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา            หวู้สึ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งณัชชา             นุเว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.2 14 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งอภ ญญา           ไชยกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 15 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธัญญาวี            ทะบุญเรือง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.2 15 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร           กันทะจ ต ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 15 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งกุลณัชน์           พูนเป่ียม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 15 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งศ ร นท พย์           โรจนแพทย์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพ มพกานต์        ท้าวคำหล่อ คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.2 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งปรารถนา          ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธ มาพร              กันคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร           กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฟ้า              โบมี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 21 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งซอนส รา            ไทยใหม่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 21 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร           กันทะจ ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี           ก้างยาง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธ มาพร              กันคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา          สืบสกุลวงศ์คำ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา            หวู่สึ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งแสง                วงค์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งปาร ฉัตต์          สุวรรณดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา          สืบสกุลวงศ์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 23 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธ มาพร             กันคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 23 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสาว ตตี          สุวรรณประภา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 23 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งชุต กา              นามแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา         สืบสกุลวงศ์คำ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งแสง                  วงค์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.2 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งซอนส รา           ไทยใหม่ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธ มาพร           กันคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งณัฐยา             มูลแจ่ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัตร         กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.2 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเนตรนภา         แซ่ฟุ้ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งกัณธ กา           ก จผดุง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 27 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งชนัญพร            ใจฟู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  



ม.2 27 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธัญย์ชนก         ไชยพุฒ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 28 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัตร         กันทะจ ต ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 28 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งแสง                  วงค์คำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 28 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งกัณธ กา           ก จผดุง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 28 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งณัฐยา             มูลแจ่ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.2 28 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งปิยะพร            ใจดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.2 29 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเนตรนภา         แซ่ฟุ้ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 29 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา        สุวรรณรักษ์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 29 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเจต ยา         บัวรสศักด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 30 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา       สุวรรณรักษ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 30 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งโฮ้ยญ ง         แซ่เลียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 30 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธันยา          พุฒกล ่น ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 02 กนัยายน 2562 เด็กหญ งธันยา          พุฒกล ่น ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 02 กันยายน 2562 เด็กหญ งกัณมณี         อ นต๊ะจักร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 02 กันยายน 2562 เด็กหญ งอภ ญญา        ไชยกุล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 02 กันยายน 2562 เด็กหญ งกัณธ กา           ก จผดุง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งธันยา            พุฒกล ่น ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งกัณธ กา           ก จผดุง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งดาราณี        อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งณัฐยา           มูลแจ่ม อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 04 กันยายน 2562 เด็กหญ งแสง              วงค์คำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 05 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี          ก้างยาง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 05 กันยายน 2562 เด็กหญ งศศ กานต์         ส ทธ ยศ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 06 กันยายน 2562 เด็กหญ งแสง            วงค์คำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 06 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 06 กันยายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน      แสงเพ็ญ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 06 กันยายน 2562 เด็กหญ งโฮ้ยญ ง          แซ่เลียง อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 06 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา          หวู่สึ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งธันยา          พุฒกล ่น ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งภัทรพรรณ    โคตรภูธร ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.2 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งธัญรดา         อ่อนน้อม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งซอนส รา           ไทยใหม่ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 10 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุตาภัตร         กันทะจ ต อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 10 กันยายน 2562 เด็กหญ งศ ร ประภา       ท พย์มณี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 10 กันยายน 2562 เด็กหญ งสาว ตรี         สุวรรณประภา ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 10 กันยายน 2562 เด็กหญ งดาราณี        อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 11 กันยายน 2562 เด็กหญ งชนัญพร            ใจฟู อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 11 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.2 11 กันยายน 2562 เด็กหญ งรณ ดา             ขันแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.2 12 กันยายน 2562 เด็กหญ งปรารถนา          ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 13 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา           โวยยือกู่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 13 กันยายน 2562 เด็กหญ งกชกร          วุยยะอากุ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 13 กันยายน 2562 เด็กหญ งรุจ ราภา        สุวรรณรักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 13 กันยายน 2562 เด็กหญ งนอร์อ่ายนี๋      บ นต ไซนูด น ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 13 กันยายน 2562 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 16 กันยายน 2562 เด็กหญ งแสง             วงศ์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 17 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุน การณ์       แซ่ผ่าน ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  



ม.2 17 กันยายน 2562 เด็กหญ งพรรณ ภา      ทองสุข ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 17 กันยายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน      แสงเพ็ญ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 18 กันยายน 2562 เด็กหญ งชนกพร         กันแก้ว ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 18 กันยายน 2562 เด็กหญ งกชกร          วุยยะอากุ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 19 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุน สา           ณรงค์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 20 กันยายน 2562 เด็กหญ งพัชราภา       แก้วดำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 23 กันยายน 2562 เด็กหญ งกัณมณี        อ นต๊ะจักร อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 23 กันยายน 2562 เด็กหญ งธัญรดา         อ่อนน้อม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 23 กันยายน 2562 เด็กหญ งเครือวัลย์      ว มลพันธุ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 25 กันยายน 2562 เด็กหญ งซอนส รา       ไทยใหม่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 25 กันยายน 2562 เด็กหญ งพรพ มล        สะโง้ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 25 กันยายน 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 25 กันยายน 2562 เด็กหญ งธันยา          พุฒกล ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 24 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งสาว ตรี         สุวรรณประตา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 25 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งสุพีรญา        มงคลคลี ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 25 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 25 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งศศ กานต์       ส ทธ ยศ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 28 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งกัณฐ กา         ก จผดุง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 28 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งสาว ตรี         สุวรรณประตา แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.2 29 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 29 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งสุพีรญา        มงคลคลี อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 30 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 30 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งพ มนภา        แยเบียง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 04 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี       ก้างยาง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.2 04 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน     แสงเพ็ญ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 04 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร      กันทะจ ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 04 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพรรณม นทร์  สารรัตน์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 04 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 04 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งโฮ้ยญ ง         แซ่เลียง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 04 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 05 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งธมนวรรณ      ศรีรัตนา อาการแพ้ต่างๆ ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 05 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา         หวูสึ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 05 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งปต วรดา       ยุบลช ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 05 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งกัณมณี        อ นต๊ะจักร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 05 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งเครือวัลย์     พ มลพันธุ์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 06 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุตราภัทร    กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 06 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งภูชณ ศา      พันธ์ขาว   อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 07 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งเครือวัลย์      ว มลพันธุ์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 08 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสาว ตรี         สุวรรณประตา ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 08 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งกุลณัชน์        พูนเปี่ยม ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 11 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพีรฎา           สมภ พงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 11 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 11 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งธมนวรรณ    ศรีรัตนา อาการแพ้ต่างๆ ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งธันยา          พุฒกล ่น ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งชนกพร       กันแก้ว ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งโฮ้ยญ ง          แซ่เลียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย      เขตขาม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งนอร์อ่ายนี้       บ นต ไซนูด น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 13 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งซอนส รา         ไทยใหม่ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 13 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุตราภัทร       กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 13 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 13 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี        ก้างยาง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพีรฎา           สมภ พงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งซอนส รา         ไทยใหม่ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.2 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งธ มาพร         กันคำ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 15 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งธ มาพร         กันคำ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 15 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งน รชรา         เบเช่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 15 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งโฮ้ยญ ง        แซ่เลียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งกัญฐกา      ก จผดุง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.2 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร     กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งธันยา          พุฒกล ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.2 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งณัฐยา         มูลแจ่ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 19 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร     กันทะจ ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 19 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งธันยา          พุฒกล ่น ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 19 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร     กันทะจ ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 19 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งอภ ญญา      ไชยกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.2 19 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งแสง           วงศ์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.2 20 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน     แสงเพ็ญ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 20 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     เขตขาม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.2 21 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน     แสงเพ็ญ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 21 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพ มนภา         แยเบียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 22 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน       แสงเพ็ญ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 22 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งซอนส รา         ไทยใหม่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.2 22 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งกุลณัชน์          พูนเป่ียม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 22 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพัชราภา        แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสาว ตรี        สุวรรณประภา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งเข็มทอง        ว ไลจ ตร ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพัชราภา        แก้วดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งเนตรนภา       แซ่ฟุ้ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งน ภาวรรณ       พรมม นทร์ ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี        ก้างยาง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.2 26 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งแสงเดือน       แสงเพ็ญ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 26 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งธัญรดา          อ่อนน้อม คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.2 26 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งเจต ยา          บัวรสศักด ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 28 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 02 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งโฮ้ยญ ง         แซ่เลียง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 02 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 03 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัตร       กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งปิยะพร         ใจดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งซอนส รา        ไทยใหม่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งกุล สรา          ปินทรายมูล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 03 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 04 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งธันยา            พุฒกล ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 06 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งประพ มพร      คำหอม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 06 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งแสงเดือน       แสงเพ็ญ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.2 11 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งน รชรา           เบเช่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 11 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งกัญฐกา        ก จผดุง ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 12 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งน รชรา         เบเช่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 12 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งกัญฐกา        ก จผดุง ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 12 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 13 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งกัญฐกา       ก จผดุง ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.2 13 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งน รชรา         เบเช่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.2 13 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 16 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 16 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 16 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งชลธ ชา          สายเครื่อง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 16 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งสุตาภัทร         กันทะจ ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 18 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งแสง               วงค์คำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 18 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งสุชัญส นี          ก้างยาง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 18 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น ปวดท้อง – ท้องอืด มกีรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 20 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งชุต ภา           นามแสง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 20 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งณัฏฐ กา          ปัญโญวัฒนก์ุล อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 23 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 23 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 23 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งสุทธ ดา        หวู่สึ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 26 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งชุต ภา           นามแสง ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 26 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งอาตู่            โชคากู่ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 02 มกราคม 2563 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.2 06 มกราคม 2563 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  



ม.2 06 มกราคม 2563 เด็กหญ งพีรฎา             สมภ พงษ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 08 มกราคม 2563 เด็กหญ งกัณมณี          อ นต๊ะจักร คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.2 10 มกราคม 2563 เด็กหญ งซอนส รา        ไทยใหม่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.2 10 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุชัญส นี          ก้างยาง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.2 10 มกราคม 2563 เด็กหญ งฑ ฆัมพร          ต ยะกว้าง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 13 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุตาภัทร         กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 13 มกราคม 2563 เด็กหญ งกัญฐกา      ก จผดุง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 มกราคม 2563 เด็กหญ งกัญฐกา      ก จผดุง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 14 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุตาภัทร         กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.2 14 มกราคม 2563 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 14 มกราคม 2563 เด็กหญ งพีรฎา             สมภ พงษ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 17 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 17 มกราคม 2563 เด็กหญ งวรรณ ดา       บุญปัญญา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 20 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุตาภัทร         กันทะจ ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 20 มกราคม 2563 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 20 มกราคม 2563 เด็กหญ งปรารถนา       ศรีสวัสด ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 21 มกราคม 2563 เด็กหญ งภาส นี             สมหลักชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 21 มกราคม 2563 เด็กหญ งกุลณัชน์          พูนเป่ียม ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 21 มกราคม 2563 เด็กหญ งธ มาพร            กันคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 22 มกราคม 2563 เด็กหญ งซอนส รา        ไทยใหม่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 22 มกราคม 2563 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 27 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุตาภัทร         กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.2 27 มกราคม 2563 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.2 28 มกราคม 2563 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 29 มกราคม 2563 เด็กหญ งดาราณี      อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 29 มกราคม 2563 เด็กหญ งชนันภรณ์      ใจฟู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 30 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุทธ ดา         หวู่สึ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 31 มกราคม 2563 เด็กหญ งพรณ กา         วงษ์ใจ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 31 มกราคม 2563 เด็กหญ งชลธ ชา           สายเครื่อง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 31 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 31 มกราคม 2563 เด็กหญ งสุทธ ดา         หวู่สึ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 03 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งปต วรดา        ยุบลช ต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 04 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งปิยะพร          ใจดี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 05 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งกัญฐกา          ก จผดุง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งกัญฐกา         ก จผดุง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.2 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งสุตาภัทร         กันทะจ ต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งปรารถนา     ศรีสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.2 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 12 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งสุภัชญา        สืบสกุลวงศ์คำ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 13 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งธันยา           พุฒกล ่น คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.2 17 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งชุต ภา           นามแสง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 17 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งน รชรา         เบเช่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.2 18 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งชุต ภา           นามแสง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.2 18 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งสุน การณ์         แซ่ผ่าน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.2 19 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งชนันภรณ์        ใจฟู ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.2 24 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งสุภัชญา       สืบสกุลวงค์คำ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.2 27 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งซอนส รา       ไทยใหม่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.3 14 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งนภ สา           ใจดี อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 14 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์       ชัยมงคล ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.3 14 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งชฎาท พย์       ศรีลังกา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.3 15 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งพัชราพร        พันธุ์อำไพ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 16 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์       อูปป้อ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 21 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งเอื้อมพร        กันสีเวียง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 21 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งพัชราพร       พันธุ์อำไพ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 21 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสุจ รา           นาระดี ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 22 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งพ มผกา         แซ่ผ่าน อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 27 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์       อูปป้อ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 27 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสุน สา        แสนศักด ์หาญ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 27 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสุน สา           ชุ่มมงคล อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 28 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งสุดารัตน์       พรหมมา ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.3 28 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งเกตศ ร นทร์    เฉลียวพงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 พฤษภาคม 2562 เด็กหญ งท พตะวัน      ทองผาง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 04 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งศ ร วรรณ       สะโง้ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 04 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งนุช             อ นหงส์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 05 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอาท ตยา      เหลืองอ่อน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 05 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์      ชัยมงคล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 06 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งนุช             อ นหงส์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 07 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชลธ ชา        ฤทธ ์จันดี ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 07 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์      ชัยมงคล ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 07 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอารีน่า        คุณโป ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 11 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชลธ กาณน์    สุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.3 11 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งอม ตตดา      มูลวงค์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุพรรษา      หมอโป๊ะกู่ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุจ รา           นาระดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชลธ กาณน์     สุวรรณ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งวรรณ ศา        ช้างโก ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 12 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์       ชัยมงคล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพ มผกา         แซ่ผ่าน แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.3 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเกตศ ร นทร์    เฉลียวพงษ์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 17 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพัชราวฎีย์      บัวส ม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพัชราวฎีย์      บัวส ม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุลาณีย์        ชุ่มมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพ มผกา         แซ่ผ่าน แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.3 18 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งศศ กานต์       จันทร์เง น อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งทักษณา        มงนะ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพรรณรัก       ท่าดีสม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 19 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์       ชัยมงคล อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 20 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพัชราวฎีย์      บัวส ม ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.3 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัฐธ ดา         อ สระภาพ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งปานฤทัย       ไทยใหม่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัฏฐธ ดา      เทียมตา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสุภัสสรา       โนนศ สาวงค์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชน ดา          พลสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งนภ สา          ใจดี คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.3 21 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเกตศ ร นทร์    เฉลียวพงษ์ อุบัต เหตุ ทำแผล  



ม.3 24 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งหล้า            นามซัน อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งนภ สา          ใจดี อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งพ มผกา         แซ่ผ่าน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัฏฐธ ดา      เทียมตา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.3 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งช่อผกามาศ   องอาจรักษ์อุดร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 25 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเอื้อมพร        กันสีเวียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งนภ สา          ใจดี อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชมพู่            เชอหมื่อ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งสัจจพร         มงคลคลี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งนภ สา          ใจดี อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์      อูปป้อ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 27 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชลธ ชา        ฤทธ ์จันดี ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งณัฎฐธ ดา     เทียมตา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งชลธ ชา        ฤทธ ์จันดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.3 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งนภ สา          ใจดี อาการแพ้ตา่งๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 28 ม ถุนายน 2562 เด็กหญ งเกตุวดี        เนตรรังษ ี อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปิยสุดา       จันวันใจ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกุลลภาภรณ์  ท่าดีสม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชน ดา         พลสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 01 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเกตุวดี        เนตรรังษ ี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 02 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพรรณรัก     ท่าดีสม อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 02 กรกฎาคม 2562 เด็ฏหญ งเกศณี        นามยี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 02 กรกฎาคม 2562 เด็ฏหญ งกุลนนทน์   ใจคำปัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 02 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งอาม          คำแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.3 02 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งอารีน่า        คุณโป ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 02 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปิยสุดา      จันวันใจ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งหล้า           นามซัน ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์      อูปป้อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกุลนันท์       สีลารักษ์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพรรณรัก     ท่าดีสม อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศศ กานต์       จันทร์เง น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปิยสุดา      จันวันใจ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเกตุวดี       เนตรรังษี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชลธ กาณน์   สุวรรณ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุภัสสรา      โนนศ ลาวงศ์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปานปรีญา    ธรรมาวรรณ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเกตุน ภา      ยานุ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุดารัตน์     พรหมมา ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์    ชัยมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกุลนันท์     ใจคำปัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเกตศ ร นทร์ เฉลียวพงษ์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรุ่งท วา      อ นต๊ะชัย ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 04 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพรรณรัก   ท่าดีสม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ ร วรรณ       สะโง้ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์    ชัยมงคล ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธ ดารัตน์     ไชยจ นดา ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งอม ตตดา      มูลวงค์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     ดวงแก้ว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.3 05 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งวรรณ ศา      ช้างโก ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.3 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปานปรีญา    ธรรมวรรณ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งหงสรถ       ปันก ต  อุบตั เหตุ ทำแผล  
ม.3 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธัลลาภรณ์    ท่าดีสม คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.3 08 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปิยสุดา        จันวันใจ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเกตศ ร นทร์    เฉลียวพงษ์ อาการเกีย่วกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศศ กานต์     จันทร์เง น ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 09 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรัตต กาล      ดำรงธรรม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 10 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งอาม           คำแสง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุดารัตน์     พรหมมา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรุ่งท วา       อ นต๊ะชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุจ รา        นาระดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งหงสรถ       ปันก ต  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย    ดวงแก้ว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุพรรษา      หมอโป๊ะกู่ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.3 11 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปิยสุดา        จันวันใจ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งส ร มาศ       แก้วรากมุข อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งหมี่เซอ       เชอหมื่อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งชลธ กาณน์    สุวรรณ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 15 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสาว กา        ลุงสาม อุบตั เหตุ ทำแผล  
ม.3 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งรุ่งท วา       อ นต๊ะชัย อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศศ กานต์     จันทร์เง น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งวรรณชนก    ขันทอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย     ดวงแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.3 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งท พตะวัน     ทองผาง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์     อูปป้อ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปานฤทัย     ไทยใหม่ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 18 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเกตศ ร นทร์   เฉลียวพงษ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ ร วรรณ       สะโง้ แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.3 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์     ชัยมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งธ ดารัตน์      ไชยจ นดา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งกุลนันทน์     ใจคำปัน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 23 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งหงสรถ       ปันก ต  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 23 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งทักษณา     มณะ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 23 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งวัลลภาภรณ์ ท่าดีสม คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.3 25 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพัชราวฎีย์      บัวส ม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 25 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งปิยสุดา      จันวันใจ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเอื้อมพร        กันสีเวียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.3 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งหงสรถ       ปันก ต  ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.3 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งพรรณรัก   ท่าดีสม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งอม ตตดา    มูลวงค์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งเกตุวดี       เนตรรังสี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งนภ สา        ใจดี ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 30 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์     อูปป้อ คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.3 30 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งบูป๊ะ           เบทู ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 30 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุลาวณีย์     ชุ่มมงคล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 31 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งสุน สา         แสนศักด ์หาญ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 31 กรกฎาคม 2562 เด็กหญ งศ ร นทรา      เชอมือ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.3 05 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งวรรณ ศา       ช้างโก ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 05 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุจ รา            นาระดี ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 05 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเพชรมณี        ไผ่ล้อม อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 06 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งภูษณ ศา        พันธ์ขาว ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.3 06 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งวัลลภาภรณ์    ท่าดีสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 07 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย        ดวงแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 07 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเมทยา            จันทะรุณ ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.3 07 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งวัลลภาภรณ์    ท่าดีสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 08 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์       ชัยมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 09 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์       อูปป้อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 15 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์       ชัยมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 15 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งชนกพร         กันแก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 15 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุพีรญา          มงคลคลี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 16 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์        ชัยมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 19 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งชลธ กาณน์       สุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 19 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเพชรมณี          ไผ่ล้อม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเพชรมณี          ไผ่ล้อม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุจ รา               นาระดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งตะวันฉาย         ดวงแก้ว ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งหล้า                 นามซัน ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 20 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งเกตุวดี              เนตรรังษี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธ ดารัตน์           ไชยจ นดา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 21 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งหงสรถ            ปันก ต  ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งหงสรถ            ปันก ต  ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  



ม.3 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งรัตต กาล          ดำรงธรรม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 22 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งศศ กานต์          จันทร์เง น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์        อูปป้อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุภัสสรา        โนนศ ลาวงศ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุดารัตน์         พรหมมา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพรรณรัก         ท่าดีสม ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.3 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งรุ่งท วา             อ นต๊ะชัย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งลักษ กา           วาตา ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 26 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งภูณ ศา             พันธุ์ขาว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 27 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งหล้า                นามซัน ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 27 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์         อูปป้อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.3 27 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งพรรณรัก         ท่าดีสม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 27 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งณัฐธ ดา           อ สระภาพ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 28 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์       ชัยมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งสุดารัตน์        เม่อแลกู่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 29 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งรุ่งท วา         อ นต๊ะชัย อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 30 ส งหาคม 2562 เด็กหญ งธนาภรณ์         ชัยมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 02 กันยายน 2562 เด็กหญ งเพชรมณี          ไผ่ล้อม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 02 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุจ รา               นาระดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งพรรณรัก         ท่าดีสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งนุช               อ นหงส์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งเกตศ ร นทร์      เฉลียวพงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งนภ สา            ใจดี ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.3 03 กันยายน 2562 เด็กหญ งเกศณี            นามยี่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.3 05 กันยายน 2562 เด็กหญ งภูษณ ศา          พันธ์ขาว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 06 กันยายน 2562 เด็กหญ งพรรณรัก         ท่าดีสม แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.3 06 กันยายน 2562 เด็กหญ งวรรณชนก       ขันทอง ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุน ษา          นันท์ชัยวงค์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งเกตุวดี          เนตรรังษี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งจ ราภรณ์       ปวนศักด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งปาณ สรา       เยเปียะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุจ รา               นาระดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.3 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งปานฤทัย          ไทยใหม่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 09 กันยายน 2562 เด็กหญ งประส ตา          โปราหา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 11 กันยายน 2562 เด็กหญ งธ ดารัตน์          ไชยจ นดา แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.3 11 กันยายน 2562 เด็กหญ งศศ กานต์         จันทร์เง น ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 12 กันยายน 2562 เด็กหญ งเมทยา           จันทะรุณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 17 กันยายน 2562 เด็กหญ งสุลาณีย์           ชุ่มมงคล ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.3 27 กันยายน 2562 เด็กหญ งชลธ กานต์         สุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 25 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์          อูปป้อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 25 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งกรรณ กา          ปาเปาอ้าย อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.3 25 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งสุพรรษา         หมอโป๊ะกู่ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.3 28 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์          อูปป้อ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 28 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งปิยสุดา             จันวันใจ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.3 28 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งท พตะวัน          ทองผาง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 30 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งท พตะวัน           ทองผาง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 30 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งเกตุวดี            เนตรรังสี ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 30 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งกุลนันท์            ใจคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.3 30 ตุลาคม 2562 เด็กหญ งพรรณรัก        ท่าดีสม ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 01 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งปิยสุดา          จันวันใจ ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 01 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุภัสรา          โนนศ ลาวงค์ ไอ – เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 05 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งหงสรถ          ปันก ต  ปวดศีรษะ - ไขห้วัด ขอรับยา  
ม.3 05 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งภูษณ ศา        พันธุ์ขาว อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 05 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งศศ กานต์        จันทร์เง น ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.3 06 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์          อูปป้อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 07 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุลาณีย์           ชุ่มมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 08 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งนุช                  อ ่นหงส์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 08 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งเกศณี                นามยี่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 11 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งนฤมน                 สีสังข ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 11 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งวัลลภาภรณ์         ท่าดีสม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งวัลลภาภรณ์         ท่าดีสม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุดารัตน์            พรหมมา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 12 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งเกศณี              นามยี่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.3 13 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งวรรณชนก       ขันทอง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 13 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งอาม               คำแสง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุน ษา          นันท์ชัยวงค์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งปาณ สรา        เยเปียง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งธ ดารัตน์         ไชยจ นดา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งคีตภัทร        เช้ือเมืองพาน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 14 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งสุลาณีย์        ชุ่มมงคล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 15 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งปิยสุดา        จันวันใจ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 15 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งวัลลภาภรณ์   ท่าดีสม อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  



ม.3 15 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งหมี่เชอ        เชอหมื่อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 15 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งเจนจ รา       เชอกอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.3 15 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งอาม            คำแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 16 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งปิยสุดา        จันวันใจ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งชลธ กานณน์    สุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งชน ดา          พลสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 18 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งจันจ รา          ทาวันดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 19 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งชลธ กานณน์    สุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 20 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งอาม            คำแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งชน ดา         พลสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งอาม            คำแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 21 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งกุลนันทน์       ใจคำปัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 22 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งอาม            คำแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 25 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งวรรณชนก      ขันทอง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งหล้า             นามซัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 27 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพรรณรัก        ท่าดีสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 27 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งรัตต กาล        ดำรงธรรม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 พฤศจ กายน 2562 เด็กหญ งพรรณรัก        ท่าดีสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 02 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งสุภัสสรา       โนนศ ราวงค์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 02 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งภูชณ ศา       พันธ์ขาว ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 02 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งเกศณี          นามยี่ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 06 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งอาม            คำแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 09 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งอาม             คำแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 09 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งนภ สา           ใจดี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  



ม.3 12 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งพรรณรัก        ท่าดีสม ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 13 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งเกศณี            นามยี่ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 16 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งหงสรถ           ปันก ต  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.3 16 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งรัตต กาล          ดำรงธรรม ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 16 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งหล้า              ยอดบนดอย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 20 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์          อูปป้อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 23 ธนัวาคม 2562 เด็กหญ งพรรณรัก        ท่าดีสม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 23 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งอ่อนแก้ว           ศ ร ชัย ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 23 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งวรรณ ศา           ช้างโก ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 24 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งวรรณ ศา           ช้างโก ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.3 24 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งเพชรมณี         ไผ่ล้อม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 24 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งหงสรถ           ปันก ต  ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 24 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งสุภัสสรา       โนนศ ราวงค์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 25 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งศ ลาภรณ์          อูปป้อ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.3 25 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งสุจ รา              นาระถี ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 25 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งอ่อนแก้ว           ศ ร ชัย ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 26 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งวรรณ ศา           ช้างโก ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 26 ธันวาคม 2562 เด็กหญ งอ่อนแก้ว           ศ ร ชัย ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 02 มกราคม 2563 เด็กหญ งศ ลาภรณ์          อูปป้อ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.3 02 มกราคม 2563 เด็กหญ งศศ กานต์          จันทร์เง น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 02 มกราคม 2563 เด็กหญ งรัตต กาล          ดำรงธรรม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 มกราคม 2563 เด็กหญ งหงสรถ           ปันก ต  ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 09 มกราคม 2563 เด็กหญ งวรรณ ศา           ช้างโก ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 13 มกราคม 2563 เด็กหญ งศศ กานต์          จันทร์เง น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.3 13 มกราคม 2563 เด็กหญ งเกตศ ร นทร์       เฉลียวพงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 13 มกราคม 2563 เด็กหญ งวัลลภาภรณ์       ท่าดีสม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 13 มกราคม 2563 เด็กหญ งพ มพ กา            แซ่พ่าน ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 14 มกราคม 2563 เด็กหญ งนุช                 อ นหงส์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 20 มกราคม 2563 เด็กหญ งวัลลภาภรณ์       ท่าดีสม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 21 มกราคม 2563 เด็กหญ งวรรณ ศา           ช้างโก ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 21 มกราคม 2563 เด็กหญ งศ ร วรรณ           สะโง้ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.3 22 มกราคม 2563 เด็กหญ งเกตศ ร นทร์       เฉลียวพงษ์ คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.3 23 มกราคม 2563 เด็กหญ งศ ลาภรณ์          อูปป้อ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 24 มกราคม 2563 เด็กหญ งชน ดา             พลสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 26 มกราคม 2563 เด็กหญ งสัจจพร           มงคลคลี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 27 มกราคม 2563 เด็กหญ งณัฎฐธ ดา        เทียมตา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 มกราคม 2563 เด็กหญ งท พตะวัน        ทองผาง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 มกราคม 2563 เด็กหญ งชน ดา             พลสวัสด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 28 มกราคม 2563 เด็กหญ งเกศณี             นามยี่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 29 มกราคม 2563 เด็กหญ งหงสรถ           ปันก ต  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 01 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งเกศณี             นามยี่ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 03 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งเมทยา           จันทะรุณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 03 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งหงสรถ           ปันก ต  ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งวัลลภาภรณ์     ท่าดีสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งรัตต กาล           ดำรงธรรม ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.3 12 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งภูชน ศา          พันธ์ขาว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 12 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งพรรณรัก        ท่าดีสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 13 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งณัฐธ ดา          เทียมตา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.3 13 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งพัชราวฎีย์       บัวส ม ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 18 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งนุช               อ นหงส์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.3 18 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งหงสรถ          ปันก ต  ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.3 19 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งวรรณชนก      ขันทอง คล่ืนไส้ - อาเจียน ขอรับยา  
ม.3 20 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญ งเมทยา            จันทะรุณ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวกนกพร        แสงเมือง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวธ รำภา         ทำดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรชนก        ทาท พย์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณธ ตรา   เนาวราช ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวพ มพ์           ชัยพล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวอร สรา         ใจปัญญา อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุภัทราพร     ท่าดีสม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 30 พฤษภาคม 2562 นางสาวจ ราภรณ์      จันตรากูล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวจ ราภรณ์      จันตรากูล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 04 ม ถุนายน 2562 นางสาวดวงพร         ทองแสง ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.4 04 ม ถุนายน 2562 นางสาวขันคำ          หงส์ทอง ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.4 06 ม ถุนายน 2562 นางสาวชลธ ชา         แซ่เง น อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 06 ม ถุนายน 2562 นางสาวดวงพร         ทองแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 06 ม ถุนายน 2562 นางสาวชัชร นทร์       อูปป้อ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 06 ม ถุนายน 2562 นางสาวปภาณ น       ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 06 ม ถุนายน 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 07 ม ถุนายน 2562 นางสาวสุดารัตน์       กันสีเวียง ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.4 04 ม ถุนายน 2562 นางสาวชัชร นทร์       อูปป้อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 



ม.4 04 ม ถุนายน 2562 นางสาวธ รำภา         ทำดี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 11 ม ถุนายน 2562 นางสาวกรกฏ          เม่นสุวรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 11 ม ถุนายน 2562 นางสาวชุต มันต์       สัมพพันธ ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 12 ม ถุนายน 2562 นางสาวฟ้าใส          เม่นสุวรรณ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 17 ม ถุนายน 2562 นางสาวฟ้าใส          เม่นสุวรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 17 ม ถุนายน 2562 นางสาวเนตรนภา     กุลส งห์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 19 ม ถุนายน 2562 นางสาวพัณณ ตา      ส ร ยา ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 19 ม ถุนายน 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 20 ม ถุนายน 2562 นางสาวสุขใจ          แซ่ลี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 21 ม ถุนายน 2562 นางสาวเมย์            สมพงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 21 ม ถุนายน 2562 นางสาวอภ ชญา       กองมงคล อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.4 24 ม ถุนายน 2562 นางสาวสุภัทรพร      ท่าดีสม ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.4 24 ม ถุนายน 2562 นางสาวฟ้าใส         เม่นสุวรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 24 ม ถุนายน 2562 นางสาวพรชนก       ลาภใหญ่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 24 ม ถุนายน 2562 นางสาวผร ตา          ขันจันทร์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 25 ม ถุนายน 2562 นางสาวพรพรรษา       ปงล ต อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 27 ม ถุนายน 2562 นางสาวอ ่น                แก้วอ น ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 27 ม ถุนายน 2562 นางสาวนันท ยา           ผะเดียงฉันท์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวอังคณากร       เช้ือเจ็ดตน ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.4 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวอภ ชญา         กองมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวญาตาวี        รีปโต อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.4  01 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุภัทราพร     ท่าดีสม ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4  01 กรกฎาคม 2562 นางสาวท พยาดา      อุบลจ นดา แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  



ม.4 02 กรกฎาคม 2562 นางสาวกุลยา          แสนนา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.4 02 กรกฎาคม 2562 นางสาวกนกพร        ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 03 กรกฎาคม 2562 นางสาวชุลีพร         ยางยุทธ์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.4 04 กรกฎาคม 2562 นางสาวอภ ชยา      ใจปินตา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 04 กรกฎาคม 2562 นางสาวปภาณ น     ภ ระบรรณ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 05 กรกฎาคม 2562 นางสาวฟ้าใส       เม่นสุวรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 05 กรกฎาคม 2562 นางสาวอรพ มล     เกรียงพ ทักษ์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.4 05 กรกฎาคม 2562 นางสาวกรกฎ       เม่นสุวรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 05 กรกฎาคม 2562 นางสาวนภัสสร     ทองสา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 08 กรกฎาคม 2562 นางสาวกนกพร     ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 08 กรกฎาคม 2562 นางสาววรรณา     วงศ์ใหญ่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 08 กรกฎาคม 2562 นางสาวนภัสสร     ทองสา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 09 กรกฎาคม 2562 นางสาวฟ้าใส          เม่นสุวรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 09 กรกฎาคม 2562 นางสาวธ รำภา         ทำดี ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวชุต มา          มีปันยา อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุดารัตน์     กันสีเวียง อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวเจ๊ียบ        พงศ์แสง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวนภัสสร        ทองสา ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวโสภ ดา        ภูเขียว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวกรกฎ          เม่นสุวรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.4 19 กรกฎาคม 2562 นางสาวจ ลลภัทร     ปัดราคะ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 19 กรกฎาคม 2562 นางสาวปภาณ น      ภ ระบรรณ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวชัชร นทร์      อุปป้อ คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  



ม.4 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวปภาณ น      ภ ระบรรณ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวณ ชชาภัทร   จ นดาธรรม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวอัจฉรา       ขุนพ ศ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวเมย์           สมพงษ์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.4 01 ส งหาคม 2562 นางสาวธัญท พ       พุฒกล น่ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 01 ส งหาคม 2562 นางสาวปิ่นอุมา      ธรรมวรรณ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.4 01 ส งหาคม 2562 นางสาวฟ้าใส          เม่นสุวรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 01 ส งหาคม 2562 นางสาวอัจฉรา         ขุนพ ศ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 01 ส งหาคม 2562 นางสาวกนกพร         จันทาพูน ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.4 02 ส งหาคม 2562 นางสาวดวงพร         ทองแสง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 02 ส งหาคม 2562 นางสาวพ มพ์            ชัยพล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 05 ส งหาคม 2562 นางสาวธันยพร         ว ยะพร้าว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 05 ส งหาคม 2562 นางสาวจ ราภรณ์        จันทรางกูล อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 06 ส งหาคม 2562 นางสาวจ ราภรณ์        จันทรางกูล อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 07 ส งหาคม 2562 นางสาวกนกพร          เชอเหม่อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 08 ส งหาคม 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 09 ส งหาคม 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 14 ส งหาคม 2562 นางสาวอร สรา           ใจปัญญา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.4 14 ส งหาคม 2562 นางสาวน้ำหวาน         จาวงค์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.4 15 ส งหาคม 2562 นางสาวพรชนก           ทาท พย์ ปวดฟัน ขอรับยา  
ม.4 15 ส งหาคม 2562 นางสาวกชกร              กัลยา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 15 ส งหาคม 2562 นางสาววราพร            ใจแก้ว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 15 ส งหาคม 2562 นางสาวสุน ษา           จันทร์เถร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 19 ส งหาคม 2562 นางสาวบัวทอง           บัวจำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.4 20 ส งหาคม 2562 นางสาวญาตาวี            รีปโต ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 20 ส งหาคม 2562 นางสาวอภ สรญา          กองมงคล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 20 ส งหาคม 2562 นางสาวกุลยา              แสนนา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 23 ส งหาคม 2562 นางสาวนันท์ส นี         อนนัต์ชยาจ ตกุล ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.4 23 ส งหาคม 2562 นางสาวณ ชชาภัทร        จ นดาธรรม อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.4 23 ส งหาคม 2562 นางสาวอาเน่                หมี่แล่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 26 ส งหาคม 2562 นางสาวจ ราภรณ์       จันทรางกูล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 27 ส งหาคม 2562 นางสาวพรชนก         ลาภใหญ่ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.4 27 ส งหาคม 2562 นางสาวเมย์              สมพงษ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 28 ส งหาคม 2562 นางสาวพัณณ ตา         ส ร ยา ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 28 ส งหาคม 2562 นางสาวเจ๊ียบ             พงศ์แสง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 28 ส งหาคม 2562 นางสาวจ ราภรณ์       จันทรางกูล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 28 ส งหาคม 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.4 29 ส งหาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์           บุญมาศักด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 29 ส งหาคม 2562 นางสาวพรชนก        ทาท พย์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 29 ส งหาคม 2562 นางสาวสุน สา          จันทร์เถร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 29 ส งหาคม 2562 นางสาวพ มพ์           ชัยพล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 30 ส งหาคม 2562 นางสาวโสภ ดา        ภูเขียว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.4 02 กันยายน 2562 นางสาวดวงพร         ดวงแสง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 02 กันยายน 2562 นางสาวอ ่น              แก่งอ ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 02 กันยายน 2562 นางสาวบัวลอย          ใจดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 03 กันยายน 2562 นางสาวพ มพ์           ชัยพล ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 03 กันยายน 2562 นางสาวสุภัทภรณ์      ท่าดีสม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 04 กันยายน 2562 นางสาวพัณณ ตา         ส ร ยา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.4 06 กันยายน 2562 นางสาวตาว ษา         พาต เษมสุข อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.4 06 กันยายน 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 06 กันยายน 2562 นางสาวพัณณ ตา         ส ร ยา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 09 กันยายน 2562 นางสาวเมย์              สมพงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.4 09 กันยายน 2562 นางสาวนันท์ส นี       อนันต์ชยาจ ตกุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.4 09 กันยายน 2562 นางสาวศ ร พร           แซ่อ ่น ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 09 กันยายน 2562 นางสาวณ ชชาภัทร       จ นดาธรรม ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 10 กันยายน 2562 นางสาวเมย์                สมพงษ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 10 กันยายน 2562 นางสาวสุน สา             จันทร์เถร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 10 กันยายน 2562 นางสาวพ มพ์               ชัยพล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 12 กันยายน 2562 นางสาวพรชนก           ลาภใหญ่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 12 กันยายน 2562 นางสาวนภัสสร          ทองสา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 13 กันยายน 2562 นางสาวกนกพร          ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 16 กันยายน 2562 นางสาวปภาณ น      ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 17 กันยายน 2562 นางสาวปภาณ น      ภ ระบรรณ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 17 กันยายน 2562 นางสาวผร ตา          วันจันทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 18 กันยายน 2562 นางสาวจ ราภรณ์      จันทรางกูล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 23 กันยายน 2562 นางสาวพลอยไพล น     เขียวดำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 24 กันยายน 2562 นางสาวพรชนก         ลาภใหญ่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 24 กันยายน 2562 นางสาวจ ราภรณ์      จันทรางกูล ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.4 24 กันยายน 2562 นางสาวกนกพร       ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 24 กันยายน 2562 นางสาวปภาณ น      ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 24 กันยายน 2562 นางสาวพัณณ ตา      ส ร ยา ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 26 กันยายน 2562 นางสาวนันท ยา       พะเดียงฉัน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.4 27 กันยายน 2562 นางสาวปภาณ น      ภ ระบรรณ์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 24 ตุลาคม 2562 นางสาวศ ร พร           แซ่อ ่น อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.4 25 ตุลาคม 2562 นางสาวนภัสสร        แซ่ฟุ้ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 25 ตุลาคม 2562 นางสาวอภ ชญา        กองมงคล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 29 ตุลาคม 2562 นางสาวญาตาวี          รีปโต อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 30 ตุลาคม 2562 นางสาวอภ ชญา        กองมงคล อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 04 พฤศจ กายน 2562 นางสาวบัวทอง         บัวจำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 04 พฤศจ กายน 2562 นางสาวดารารัตน์      ดำรงสี ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 04 พฤศจ กายน 2562 นางสาวณัฏฐ์           บุญมาศักด ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 04 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพรชนก         ลาภใหญ่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 05 พฤศจ กายน 2562 นางสาวฟ้าใส           เม่นสุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 05 พฤศจ กายน 2562 นางสาวชุต มา          มีปันยา ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 05 พฤศจ กายน 2562 นางสาวผร ตา           วันจันทร์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.4 05 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพรชนก         ลาภใหญ่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 05 พฤศจ กายน 2562 นางสาวปภาณ น        ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 05 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพ มพ์            ชัยพล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 07 พฤศจ กายน 2562 นางสาวฟ้าใส           เม่นสุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 07 พฤศจ กายน 2562 นางสาวปรีเปรม        อ นทะจักร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.4 11 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพรพรรษา      ปงล ต ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 11 พฤศจ กายน 2562 นางสาวธัญท พ          พุฒกล ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 12 พฤศจ กายน 2562 นางสาวฟ้าใส           เม่นสุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 12 พฤศจ กายน 2562 นางสาวสุจ รา           จ ทะป๋า ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 12 พฤศจ กายน 2562 นางสาวอรพ มล         เกรียงพ ทักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 18 พฤศจ กายน 2562 นางสาวกนกพร         เชอเหม่อ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 



ม.4 18 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพัณณ ตา       ส ร ยา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 18 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพรชนก         ลาภใหญ่ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 22 พฤศจ กายน 2562 นางสาวฟ้าใส           เม่นสุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.4 25 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพลอยไพล น    เขียวดำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 25 พฤศจ กายน 2562 นางสาววงศกร         วาระพ มพ์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 26 พฤศจ กายน 2562 นางสาวกรกฎ          เม่นสุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.4 26 พฤศจ กายน 2562 นางสาวอรพ มล        เกรียงพ ทักษ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 26 พฤศจ กายน 2562 นางสาวกุลยา           แสนนา ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.4 26 พฤศจ กายน 2562 นางสาวญาตาวี         รีปชา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 26 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพลอยไพล น    เขียวดำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.4 29 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพ มพ์            ชัยพล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 06 ธันวาคม 2562 นางสาวสุดารัตน์      กันสีเวียง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 11 ธันวาคม 2562 นางสาวพัณณ ตา      ส ร ยา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 11 ธันวาคม 2562 นางสาวกชกร           กัลยา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 12 ธันวาคม 2562 นางสาวชน ษฐา         เวชไทยสงค์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 12 ธันวาคม 2562 นางสาวจ ราภรณ์         จันทรางกลู ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 17 ธันวาคม 2562 นางสาวผร ตา            วันจันทร์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 20 ธันวาคม 2562 นางสาวชุต มา            มีปันยา ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 24 ธันวาคม 2562 นางสาวนภัสสร          ทองสา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4 26 ธันวาคม 2562 นางสาวธัญท พ            พุฒกล ่น ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4 02 มกราคม 2563 นางสาวพลอยไพล น    เขียวดำ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.4 02 มกราคม 2563 นางสาวพรชนก          ลาภใหญ่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 03 มกราคม 2563 นางสาวอภ ชญา           กองมงคล ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4 06 มกราคม 2563 นางสาวธัญท พ            พุฒกล ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.4 06 มกราคม 2563 นางสาวกนกพร        ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4  07 มกราคม 2563 นางสาวบัวลอย         ใจดี ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  08 มกราคม 2563 นางสาวพัณณ ตา      ส ร ยา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  08 มกราคม 2563 นางสาวกนกพร        ภ ระบรรณ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4  14 มกราคม 2563 นางสาวกชกร          กัลยา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  14 มกราคม 2563 นางสาวพรกนก        ลาภใหญ่ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4  14 มกราคม 2563 นางสาวพัณณ ตา       ส ร ยา ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4  15 มกราคม 2563 นางสาวพรชนก         ทาท พย์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4  17 มกราคม 2563 นางสาวบัวทอง          บัวจำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4  27 มกราคม 2563 นางสาวธ รำภา            ท่าดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4  28 มกราคม 2563 นางสาวกรกฏ             เม่นสุวรรณ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4  30 มกราคม 2563 นางสาวฟ้าใส           เม่นสุวรรณ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  31 มกราคม 2563 นางสาวฟ้าใส           เม่นสุวรรณ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  04 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัณณ ตา       ส ร ยา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวณัฐณ ชา          ไชยสาร ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4  11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอร สรา           ใจปัญญา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวชน ษฐา           เวชไทยสงค์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกชกร            กัลยา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกรกฏ             เม่นสุวรรณ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.4  14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวบัวลอย             ใจดี ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.4  19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวท พยาดา            อุบลจ นดา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4  19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวณัฏฐ์                บุญมาศักด ์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.4  20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวธัญพ มล            สุเตนัน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.4  25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอรพ มล              เกรียงพ ทักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.4  26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวคำน้อง              สรนันท์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวหฤทัย           ธรรมวงศ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวอรทัย           สามอ ่น อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวปรารถนา       ธรรมวงศ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวคล น            แซ่ลี ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 27 พฤษภาคม 2562 นางสาวศ ร ภัทรา        ช่างกลึง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 28 พฤษภาคม 2562 นางสาวศ ร ภัทรา        ช่างกลึง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวศร นยา         คำแดง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวอธ ษา          สังวรณ์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวบุณฑร กา      ยามะโนละ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 04 ม ถุนายน 2562 นางสาวศ ร ภัทรา      ช่างกลึง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 04 ม ถุนายน 2562 นางสาวดวงฤทัย       วงศ์ชนะชัย ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 04 ม ถุนายน 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 05 ม ถุนายน 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5 05 ม ถุนายน 2562 นางสาวศ ร ภัทรา      ช่างกลึง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 05 ม ถุนายน 2562 นางสาวอรทัย          สามอ ่น ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 05 ม ถุนายน 2562 นางสาวชญาณี        นนทศ ลป์ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 07 ม ถุนายน 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 10 ม ถุนายน 2562 นางสาวรัศมี            มาเยอะ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 11 ม ถุนายน 2562 นางสาวศ ร ภัทรา      ช่างกลึง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5 11 ม ถุนายน 2562 นางสาวรัศมี            มาเยอะ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 11 ม ถุนายน 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ อุบัต เหตุ ทำแผล  



ม.5 11 ม ถุนายน 2562 นางสาวคล น            แซ่ลี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.5 12 ม ถุนายน 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.5 12 ม ถุนายน 2562 นางสาวนันท ตา        แซ่ลี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.5 12 ม ถุนายน 2562 นางสาวอรทัย          สามอ ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 12 ม ถุนายน 2562 นางสาวภาร ญญา      วรกุลพนา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 12 ม ถุนายน 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 13 ม ถุนายน 2562 นางสาวสล ลท พย์       เดชวงค์ษา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 13 ม ถุนายน 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 13 ม ถุนายน 2562 นางสาวบุณฑร กา      ยามะโนละ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 13 ม ถุนายน 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 13 ม ถุนายน 2562 นางสาววราภรณ์       วุยยะอากู่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 14 ม ถุนายน 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 14 ม ถุนายน 2562 นางสาวสล ลท พย์       เดชวงค์ษา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 17 ม ถุนายน 2562 นางสาวสุภาภรณ์        ซื่อจร ง อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5 17 ม ถุนายน 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 17 ม ถุนายน 2562 นางสาวหฤทัย          ธรรมวงค์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 18 ม ถุนายน 2562 นางสาวสุภาภรณ์        ซื่อจร ง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 18 ม ถุนายน 2562 นางสาวณัฐธ ดา         คำนาง อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5 18 ม ถุนายน 2562 นางสาวภาว ณี          แลเชอ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 19 ม ถุนายน 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5 19 ม ถุนายน 2562 นางสาวชล ชรา         โซคากู่ อุบัต เหตุ ทำแผล  

ม.5 21 ม ถุนายน 2562 นางสาวคำน้อง        สรนันท์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 21 ม ถุนายน 2562 นางสาวพรชนก        กันทะวัง ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 25 ม ถุนายน 2562 นางสาวท พวรรณ์       ใจดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.5 25 ม ถุนายน 2562 นางสาวปิ่นอุมา         ธรรมวรรณ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 25 ม ถุนายน 2562 นางสาวณัฐธ ดา         คำนาง อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5 25 ม ถุนายน 2562 นางสาวอรทัย           ชัยชนะ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5 26 ม ถุนายน 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 27 ม ถุนายน 2562 นางสาวชล ชรา         โซคากู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 27 ม ถุนายน 2562 นางสาวณัฐธ ดา         คำนาง อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5 27 ม ถุนายน 2562 นางสาวปิยะพร         แซ่จ้าว ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 27 ม ถุนายน 2562 นางสาวศร นยา         คำแดง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 28 ม ถุนายน 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 28 ม ถุนายน 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 28 ม ถุนายน 2562 นางสาวสม ตา         ปัดชัยโย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวพ ชชาพร      มาเยอะ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวณัฎฐณัต      เทียมตา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวศร นยา        คำแดง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวหฤทัย         ธรรมวงค์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวกมลลักษณ์   ชาวไพร่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวปนัดดา       นต นันท์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวมลธ ชา       มาเยอะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นางสาวศ ร ภัทร        ช่างกลึง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5 02 กรกฎาคม 2562 นางสาววราคณา       ส งห์ค๊ะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 03 กรกฎาคม 2562 นางสาวปนัดดา       นต นันท์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5 05 กรกฎาคม 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ ท้องเสีย ขอรับยา  



ม.5 05 กรกฎาคม 2562 นางสาวศ ร ภัทร        ช่างกลึง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 05 กรกฎาคม 2562 นางสาวกัญญารัตน์    สุเตนัน ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 08 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัฐวรรณ       พูลทรัพย์เจร ญ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 09 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัศมี           มาเยอะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 09 กรกฎาคม 2562 นางสาวปาร ตา        นาภูทัต ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 09 กรกฎาคม 2562 นางสาวภัทรจ รา       ชล นทุ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 09 กรกฎาคม 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 09 กรกฎาคม 2562 นางสาวสม ตา          ปัดชัยโย ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 09 กรกฎาคม 2562 นางสาวว ลาส นี        อ ่นบุญ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวการ ญญา      วรกุลพนา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวกนกพ ชญ์     ขันอ ฐ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.5 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวภาว นี         แลเชอ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวดาร ณญา       วรกุลพนา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัฐวรรณ         พูลทรัพย์เจร ญ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวดาร ญญา       วรกุลพนา ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวอรทัย           สามอ ่น ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวศ ร ภัทร        ช่างกลึง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวกัญญารัตน์    สุเตนัน ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวพ มพ์ผกา       น้อยใจ อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.5 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ คล่ืนไส้- -อาเจียน ขอรับยา  
ม.5 19 กรกฎาคม 2562 นางสาวณัฐธ ดา       ปงกันคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.5 19 กรกฎาคม 2562 นางสาวสล ลท พย์     เดชวงศ์ษา ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวอรทัย           สามอ ่น ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.5 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวภัคจ รา       ชล นทุ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวศร นยา        คำแดง ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวธันยพร        มาเยอะ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวมลธ ชา         มาเยอะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 02 ส งหาคม 2562 นางสาวสมฤทัย         ใหม่แก้ว ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5 05 ส งหาคม 2562 นางสาวเบญญาภา      ศรีสวัสด ์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5 06 ส งหาคม 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 06 ส งหาคม 2562 นางสาวณัฐธ ดา         คำนาง อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5 07 ส งหาคม 2562 นางสาวศ ร ภัทร        ช่างกลึง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 07 ส งหาคม 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 08 ส งหาคม 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 08 ส งหาคม 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 15 ส งหาคม 2562 นางสาวภาว ณี         แลเชอ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.5 19 ส งหาคม 2562 นางสาวปรารถนา      ธรรมวงศ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 20 ส งหาคม 2562 นางสาวณัฐธ ดา         คำนาง อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5 20 ส งหาคม 2562 นางสาวบุณฑร กา      ยามะโนละ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 21 ส งหาคม 2562 นางสาวสล ลท พย์      เดชวงค์ษา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 21 ส งหาคม 2562 นางสาวบุณฑร กา      ยามะโนละ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 21 ส งหาคม 2562 นางสาวพ ชชาพร       มาเยอะ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5 21 ส งหาคม 2562 นางสาวณัฐนันท์       ท มขำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5 22 ส งหาคม 2562 นางสาวเบญญาภา     ศรีสวัสด ์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5 23 ส งหาคม 2562 นางสาวกัญจ ภา        พรหมปัญญา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.5 27 ส งหาคม 2562 นางสาวศ ร วัน            แสงจันทร์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 28 ส งหาคม 2562 นางสาวพรธวัล         วงศ์ปืม อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5 29 ส งหาคม 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ คล่ืนไส้- -อาเจียน ขอรับยา  
ม.5 29 ส งหาคม 2562 นางสาววราภรณ์      วุยยะอากู่ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5 30 ส งหาคม 2562 นางสาวชล ชชา        โซคากู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5 30 ส งหาคม 2562 นางสาวปนัดดา       นต พัฒน ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  02 กันยายน 2562 นางสาวชล ชชา        โซคากู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  04 กันยายน 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  06 กันยายน 2562 นางสาวธันยพร       มาเยอะ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5  09 กันยายน 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.5  09 กันยายน 2562 นางสาวปนัดดา         นต นันท์ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5  09 กันยายน 2562 นางสาวปิยะพร         แซ่จ๋าว ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  13 กันยายน 2562 นางสาวพรรวัล          วงค์ปืม ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5  16 กันยายน 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  17 กันยายน 2562 นางสาวชล ชชา        โซคากู่ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.5  17 กันยายน 2562 นางสาวณัฐนันท์        พ มขำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  18 กันยายน 2562 นางสาวภัทรจ รา       ชล นทุ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  18 กันยายน 2562 นางสาวท พวรรณ       ใจดี คล่ืนไส้ – อาเจียน ขอรับยา  
ม.5  22 กันยายน 2562 นางสาวชญาณี         นนทศ ลป์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.5  23 กันยายน 2562 นางสาวสล ลท พย์      เดชวงค์ษา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  23 กันยายน 2562 นางสาวท พวรรณ์      ใจดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  24 กันยายน 2562 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  24 กันยายน 2562 นางสาวสล ลท พย์      เดชวงค์ษา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  26 กันยายน 2562 นางสาวศ ร ภัทรา      ช่างกลึง ปวดฟัน ขอรับยา  



ม.5  24 ตุลาคม 2562 นางสาวศร นยา        คำแดง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  25 ตุลาคม 2562 นางสาวศ ร วัน        แสงจันทร์ อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5  25 ตุลาคม 2562 นางสาวณัฐกานต์     กล ่นบุปผา อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.5  25 ตุลาคม 2562 นางสาวสล ลท พย์     เดชวงค์ษา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  28 ตุลาคม 2562 นางสาวณัฐธ ดา        ปงกันคำ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5  29 ตุลาคม 2562 นางสาวคล น           แซ่ลี ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  29 ตุลาคม 2562 นางสาวปิยะพร        แซ่จ๋าว    ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5  29 ตุลาคม 2562 นางสาวภัคจ รา         ชล นทุ ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5  30 ตุลาคม 2562 นางสาวศ ร วรรณ       วงค์พระจันทร์ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5  30 ตุลาคม 2562 นางสาวณัฐกานต์       กล ่นบุปผา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  01 พฤศจ กายน 2562 นางสาววรางคณา       ส งห์คะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  04 พฤศจ กายน 2562 นางสาวปิยะพร          แซ่จ๋าว อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5  05 พฤศจ กายน 2562 นางสาวศ ร ภัทรา         ช่างกลึง        อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5  05 พฤศจ กายน 2562 นางสาวอรทัย             ชัยชนะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  06 พฤศจ กายน 2562 นางสาวศ ร ภัทรา         ช่างกลึง        ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5  11 พฤศจ กายน 2562 นางสาวสมฤทัย           ใหม่แก้ว ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.5  12 พฤศจ กายน 2562 นางสาวจ ราวรณ์         ปันคำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  14 พฤศจ กายน 2562 นางสาวชล ชชา             โชคากู่ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5  15 พฤศจ กายน 2562 นางสาวณัฐกานต์        กล ่นบุปผา ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  15 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพัชชาพร         มาเยอะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  15 พฤศจ กายน 2562 นางสาวหทัยกาญจน์     ธรรมสาร ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.5  15 พฤศจ กายน 2562 นางสาวลักษ ต              แซ่ถัง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.5  19 พฤศจ กายน 2562 นางสาวอรทัย             ชัยชนะ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5  21 พฤศจ กายน 2562 นางสาวณัฐนันท์          พ มขำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  



ม.5  21 พฤศจ กายน 2562 นางสาวชล ชชา             โชคากู่ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5  21 พฤศจ กายน 2562 นางสาวณัฐธ ดา            คำนาง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  22 พฤศจ กายน 2562 นางสาวชญาณี             นนทศ ลป์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5  26 พฤศจ กายน 2562 นางสาวธัญญลักษณ์       วงศ์เรียน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  26 พฤศจ กายน 2562 นางสาวรุ่งนภา             กันทะวงค์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  27 พฤศจ กายน 2562 นางสาวชญาณี             นนทศ ลป์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  28 พฤศจ กายน 2562 นางสาวภาว ณี            แลเชอ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.5  29 พฤศจ กายน 2562 นางสาวปนัดดา         นต นันนท์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  29 พฤศจ กายน 2562 นางสาวชญาณี             นนทศ ลป์ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.5  29 พฤศจ กายน 2562 นางสาวกุลนันท์           โกแสนตอ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.5  29 พฤศจ กายน 2562 นางสาวพ มพ์              จันทร์ดี อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5  02 ธันวาคม 2562 นางสาวศ ร ภัทรา         ช่างกลึง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5  02 ธันวาคม 2562 นางสาวศร นยา           คำแดง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  02 ธันวาคม 2562 นางสาวศ ร รฎา           แต้มพงษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  04 ธันวาคม 2562 นางสาววรางคณา        ส งค๊ะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  06 ธันวาคม 2562 นางสาวหทัยกาญจน์      ธรรมสาร ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  12 ธันวาคม 2562 นางสาวคล น               แซ่ลี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.5  19 ธันวาคม 2562 นางสาวหทัยกาญจน์      ธรรมสาร ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  23 ธันวาคม 2562 นางสาวชญาณี             นนทศ ลป์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  23 ธันวาคม 2562 นางสาวอรทัย              ชัยชนะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  24 ธันวาคม 2562 นางสาวพ มพ์               จันทร์ดี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  24 ธันวาคม 2562 นางสาววรางคณา          ส งห์คะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  25 ธันวาคม 2562 นางสาวศ ร รฎา              แต้มพงษ์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5  25 ธันวาคม 2562 นางสาวศ ร ภัทรา         ช่างกลึง ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  



ม.5  25 ธันวาคม 2562 นางสาวสุภาวดี           เพ็งโอภาส ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.5  26 ธันวาคม 2562 นางสาวพ มพ์               จันทร์ดี ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  26 ธันวาคม 2562 นางสาวรัศมี                มาเยอะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.5  07 มกราคม 2563 นางสาวธัญญลักษณ์        วงศ์เรียน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 7 
ม.5  14 มกราคม 2563 นางสาวท พวรรณ์          ใจดี ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.5  14 มกราคม 2563 นางสาวภัคจ รา         ชล นทุ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5  20 มกราคม 2563 นางสาวชญาณี          นนทศ ลป์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  20 มกราคม 2563 นางสาวธรรพ มล        สุเตนัน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  20 มกราคม 2563 นางสาวรุ่งนภา          กันทะวงค์ อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5  20 มกราคม 2563 นางสาวหฤทัย          ธรรมวงค์ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.5  22 มกราคม 2563 นางสาวสุภาภรณ์      ซื่อจร ง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  03 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศร นยา          คำแดง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  04 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศ ร วรรณ       วงค์พระจันทร์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  05 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศ ร วรรณ       วงค์พระจันทร์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  05 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรัฐวรรณ         พุลทย์เจร ญ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  05 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวจีราพรรณ    น้อยหมอ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.5  05 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศ ร ภัทรา         ช่างกลึง อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.5  18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวว ลาส นี           อ นบุญ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5  19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวว ลาส นี            อ นบุญ ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.5  24 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศ ร ภัทรา         ช่างกลึง ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.6 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวกุลว ภา          ไชยวงศา ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.6 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวอารยา           ธรรมวงค์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 1 
ม.6 05 ม ถุนายน 2562 นางสาวสุพรรณี          แช่ฟุ้ง อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.6 14 ม ถุนายน 2562 นางสาวอารยา           แซ่ผ่าน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.6 17 ม ถุนายน 2562 นางสาวอารีรัตน์        หวังโชคผดุง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 24 ม ถุนายน 2562 นางสาวอภ ญญา          บางสี ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.6 24 ม ถุนายน 2562 นางสาวชดาภรณ์         ธารส ร กุล ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 25 ม ถุนายน 2562 นางสาววรัญญา           แซ่ลี ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.6 27 ม ถุนายน 2562 นางสาวกนกวรรณ       ดวงคำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 28 ม ถุนายน 2562 นางสาวกนกวรรณ       ดวงคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 28 ม ถุนายน 2562 นางสาวปิโยรส            ดวงภู ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 28 ม ถุนายน 2562 นางสาวอภ ชยา           ใจปินตา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 28 ม ถุนายน 2562 นางสาวจันจ รา            ไชยพันธ์นา ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 28 ม ถุนายน 2562 นางสาวเอ้ย                นามอ่อน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.6 01 กรกฎาคม 2562 นางสาวอารยา            ธรรมวงค์ แมลงสัตว์กัดต่อย ขอรับยา  
ม.6 03 กรกฎาคม 2562 นางสาวศ ตานัน           ศรีคาน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 03 กรกฎาคม 2562 นางสาวอังคณา          เช้ือเจ็ดตน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 03 กรกฎาคม 2562 นางสาวภัสราภรณ์      พรมเมือง ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 03 กรกฎาคม 2562 นางสาวจ นดาพร         เตจ๊ะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.6 04 กรกฎาคม 2562 นางสาวอารียา           เล่ียวพาน ช อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.6 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวอารียา           เล่ียวพาน ช อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.6 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวอังคณา          เช้ือเจ็ดตน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 15 กรกฎาคม 2562 นางสาววัลพร             อาซอง ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 4 
ม.6 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวอารียา           เล่ียวพาน ช อาการแพ้ต่างๆ  ผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.6 01 ส งหาคม 2562 นางสาวศ ตานัน          ศรีคาน ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 01 ส งหาคม 2562 นางสาวอังคณา          เช้ือเจ็ดตน ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.6 02 ส งหาคม 2562 นางสาวอารียา           เล่ียวพาน ช ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 05 ส งหาคม 2562 นางสาวหฤทัย            แก้วดำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.6 15 ส งหาคม 2562 นางสาวหฤทัย            แก้วดำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 15 ส งหาคม 2562 นางสาวส ร ยากร           ยะกาศ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 27 ส งหาคม 2562 นางสาววรัญญา            แช่ลี ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 10 กันยายน 2562 นางสาวกนกวรรณ        ดวงคำ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 11 กันยายน 2562 นางสาวชนากานต์         จีพัน ท้องเสีย ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.6 11 กันยายน 2562 นางสาวธัญวรัตน์           แก้วดำ ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 5 
ม.6 12 กันยายน 2562 นางสาวอ นท ทรา           ขุนพ ศ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 16 กนัยายน 2562 นางสาวพัสธ ดา           วงศ์สุวรรณ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 23 กันยายน 2562 นางสาวกฤษณา           อุสาคำ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 25 ตุลาคม 2562 นางสาวอภ ญญา          บางสี ปวดประจำเดือน ขอรับยา คาบท่ี 8 
ม.6 28 ตุลาคม 2562 นางสาวหฤทัย             แก้วดำ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.6 28 ตุลาคม 2562 นางสาวอ นท ทรา         ขุนพ ศ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 08 พฤศจ กายน 2562 นางสาวอารียา            เล่ียวพาณ ชย์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 14 พฤศจ กายน 2562 นางสาวทานตะวัน      พงศ์พ เชฐไชย ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 2 
ม.6 14 พฤศจ กายน 2562 นางสาวปิยะดา          วงศ์ส ร ยะ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 18 พฤศจ กายน 2562 นางสาวอังคณา          เช้ือเจ็ดตน ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 3 
ม.6 18 พฤศจ กายน 2562 นางสาวกนกวรรณ        ดวงคำ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.6 18 พฤศจ กายน 2562 นางสาวชดาภรณ์          ธารส ร กุล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.6 22 พฤศจ กายน 2562 นางสาวกนกวรรณ        ดวงคำ ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.6 22 พฤศจ กายน 2562 นางสาวชดาภรณ์         ธารส ร กุล ปวดท้อง – ท้องอืด มีกรดในกระเพาะ ขอรับยา  
ม.6 26 พฤศจ กายน 2562 นางสาวปิ่นอุมา           ธรรมวรรณ ไอ - เจ็บคอ ขอรับยา  
ม.6 09 ธันวาคม 2562 นางสาวอรยา             ธรรมวงค์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา คาบท่ี 6 
ม.6 12 ธันวาคม 2562 นางสาวณดาว            อ นทร์องค์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 17 ธันวาคม 2562 นางสาวชาส นี             นาร นรักษ์ ปวดประจำเดือน ขอรับยา  



ม.6 20 ธันวาคม 2562 นางสาวสุพรรณี         แซ่ฟุ้ง ท้องเสีย ขอรับยา  
ม.6 24 ธันวาคม 2562 นางสาวทานตะวัน      พงศ์พ เชฐไชย อุบัต เหตุ ทำแผล  
ม.6 23 มกราคม 2563 นางสาวสุพรรณี          แซ่ฟุ้ง อาการแพ้ต่างๆผดผ่ืนตามร่างกาย ขอรับยา  
ม.6 24 มกราคม 2563 นางสาวว รัชญา          กุลสุทธ  ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 24 มกราคม 2563 นางสาวธัญอรัตน์        แก้วดำ      ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 10 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเอ้ย                นามอ่อน ปวดกล้ามเนื้อ ขอรับยา  
ม.6 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารียา           เล่ียวพาน ช ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรภรณ์       พงษ์พ ชัย อาการเกี่ยวกับดวงตา ขอรับยา  
ม.6 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวปิยะดา          วงศ์ว ร ยะ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวชาล นี           นารารักษ์ ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  
ม.6 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารียา           เล่ียวพาน ช ปวดประจำเดือน ขอรับยา  
ม.6 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุพรรณี         แซ่ฟุ้ง ปวดศีรษะ - ไข้หวัด ขอรับยา  

 



1. ช่ือโครงการ  พัฒนางานบริการ 
2. กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 1 งานปฏิคม 
   กิจกรรมท่ี 2 งานตกแตงสถานท่ี 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน/โครงการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสินีนาฏ ชัยเขต/นางนภัสร พันพิงค 
5. หลักการและเหตุผล 

งานบริการ โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม เปนการใหบริการและการตอนรับ การประสานงาน การ
อํานวยความสะดวก และการใหความชวยเหลือตามสมควร แกผูมาติดตอประสานงาน ผูมาศึกษาดูงาน รวมไป
ถึงการดูแลในการตกแตงสถานท่ีของกิจกรรมตาง ๆ ใหสวยงาม เหมาะสมตามวาระ ในสวนของกลุม
บริหารงานท่ัวไป ซ่ึงเปนงานสําคัญอีกงานหนึ่งจึงไดจัดทําโครงการพัฒนางานบริการข้ึน 

6. วัตถุประสงคของโครงการ 
1. วางแผนและดําเนินการตอนรับ  รับรองบุคลากรและผูมาเยี่ยมโรงเรียนในกิจกรรมสําคัญตางๆท่ี

โรงเรียนจัดข้ึน 
           2. จัดเตรียม จัดหา และประสานงานเพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ อาหาร เครื่องดื่มในการรับรอง
บุคลากรตางๆ ท่ีจะมาจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามวาระอยางเหมาะสมแกโอกาส 
7. เปาหมาย 

 7.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
(1) มีวัสดุ-อุปกรณสาหรับใหบริการอยางเพียงพอ  

7.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
(1) มีวัสดุ-อุปกรณสาหรับใหบริการท่ีมีคุณภาพ  
(2) ผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับ ในระดับคุณภาพ ดีมาก  

 
8. วิธีการดําเนินงาน (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 Plan 

- ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  
- ขออนุมัติโครงการ และกําหนดหนาท่ี
รับผิดชอบ 

 
มีนาคม 2562 
มีนาคม 2562 

นางสินีนาฏ ชัยเขต/นางนภัสร 
พันพิงค 

2 Do 
- จัดหาทรัพยากรในการดําเนินงาน  
- ดําเนินกิจกรรมในโครงการ 

 
พฤษภาคม 2562 

พ.ค. 62 – ก.พ. 63  
3 Check 

กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินงาน 
 

กุมภาพันธ 2563 
4 Action 

ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

มีนาคม 2563 
 
 



9. งบประมาณ 
 9.1 งบประมาณจํานวน 10,000 บาท  จากแหลงงบประมาณ  ดังนี้ 
  (  ) เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน    จํานวน  10,000 บาท 
 9.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 งานปฏิคม 7,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 งานตกแตงสถานท่ี 3,000 บาท 

 
10. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดั  ค่าเป้าหมาย  วธีิการประเมิน  เคร่ืองมือ  

1.มีวสัดุ-อุปกรณ์สาหรับ

ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  

2.ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ

ในระดบั คุณภาพ  

ดีมาก  

1.การสาํรวจวสัดุ-

อุปกรณ์  

2.การสอบถามความ  

พึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ  

1.แบบสาํรวจวสัดุ-

อุปกรณ์  

2.แบบสอบถามเร่ือง 

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ  

 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพ่ือใหมีอุปกรณครบสําหรับใหบริการกับผูใชบริการอยางเพียงพอและเพ่ือใหผูใชบริการมีความพึง
พอใจในการใหบริการ 
 

ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ    
                       (นางสินีนาฏ ชัยเขต)     
                                                                         ครู           

 
ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ    

                       (นางนภัสร พันพิงค)     
                      ครู         

ลงชื่อ........................................ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายบุญเทพ    พิศวง) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําป  ปการศึกษา  2562 

 
กิจกรรมท่ี 2  งานตกแตงสถานท่ี 
ผูรับผิดชอบ นางนภัสร   พันพิงค 
วัตถุประสงค 

เพ่ือตกแตงอาคารสถานท่ี เพ่ือความเหมาะสมสวยงามเปนระเบียบเอ้ือตอการปฏิบัติและเอ้ือตอ  
การเรียนรู 
กลุมเปาหมาย 
  1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
  บริการตกแตงสถานท่ีภายในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  2. เปาหมายเชิงคุณภาพ  
            อาคารสถานท่ี มีความเหมาะสมสวยงาม 
ข้ันตอนการดําเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 ข้ันเตรียมหรือวางแผน (Plan) 

  * ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกําหนด
หนาท่ีรับผิดชอบ 

  มีนาคม 2562 นางนภัสร 
นางสาวอารีรัตน 
นายเมธิชัย 
นางสาวลดาวัลลิ ์2 ข้ันปฏิบัติตามแผน (Do) 

 * จัดหาทรัพยากรในการดําเนินงาน 
พฤษภาคม 2562 

3 ประเมินผล ( Check ) 
*  นิเทศ/ติดตาม 
*  สรุปผล รายงาน 
*  นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

กุมภาพันธ 2563 

4 นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  (Action ) 
* ประชุมสะทอนปญหา 

มีนาคม 2563 

 
งบประมาณ   

งบประมาณจํานวน....... 3,000.......บาท   
                      
การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ
บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

สํารวจความพึงพอใจ แบบสํารวจความพึงพอใจการจัด
ตกแตงสถานท่ี 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

อาคารสถานท่ีไดตกแตงเพ่ือความเหมาะสมสวยงามเปนระเบียบเอ้ือตอการปฏิบัติและเอ้ือตอ  
การเรียนรู 

http://swis-acs.acs.ac.th/html_edu/cgi-bin/acs/report/print_count_norm_school.php?id_ns=T0RNPQ==&time_year=TWpBeE1RPT0=&select=1
http://swis-acs.acs.ac.th/html_edu/cgi-bin/acs/report/print_count_norm_school.php?id_ns=T0RNPQ==&time_year=TWpBeE1RPT0=&select=1


รายละเอียดการใชงบประมาณ กิจกรรมยอยท่ี 2 : งานตกแตงสถานท่ี 
 

 
 

ท่ี รายการ 
จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

จํานวนเงินที่ใช (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

1 เตารีดอบไอน้ํา 2 1,500 3,000 - 3,000  

รวม (สามพันบาทถวน)                                                       3,000  



 
สรุปในภาพรวม 

จากการดําเนินงานงานตกแตงสถานท่ี ผลการประเมินความพึงพอใจขอผูรับบริการ ดังนี้ 
กิจกรรม คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 

กิจกรรมไหวครู 4.05 0.92 มาก 

กิจกรรมเชยีงแสนมินิมาราธอน 3.68 0.98 มาก 

กิจกรรมวันแมแหงชาติ 3.85 0.71 มาก 
กิจกรรมวันครู 4.10 

 

 1.04  
 

มาก 
กิจกรรมเกษียณอายุฯ 4.12 10.6 มาก 

รวม 3.98 0.94 มาก 
 

จุดเดนของงาน 
อาคารสถานท่ี มีความเหมาะสมสวยงาม มีความเหมาะสมสวยงามเปนระเบียบเอ้ือตอการปฏิบัติและ

เอ้ือตอการเรียนรู 
 

จุดควรพัฒนาของงาน 
  งบประมาณซ้ือวัสดุไมเพียงพอ 
 
 

ลงช่ือ.................................................... 
( นางนภัสร  พันพิงค ) 

ผูรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 



ประมวลภาพการดําเนินงาน 
 

       
 
 
 

       
 
 
 

       
 
 
 
 



       
 
 
 
 

        
 
 
 
 

       
 
 
 



 

      
 
 
 
 

        
 

 
 

      
 
 



     รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

         ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2562 โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม  
          

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรม  งานตกแตงสถานที่
 
โดย 
นางนภัสร           พันพิงค 
นางสาวอารีรัตน   เชื้ออวน 
นางสาวศริประภา บัวคอม 
นายเมธิชัย          ชัยมินทร 
นางสาวลดาวัลลิ์   วงคใหญ 
 
 
 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อําเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



                                                บันทึกขอความ 

สวนราชการ      โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  
ท่ี………….  วันท่ี   20   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2563 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม งานตกแตงสถานท่ี    ปการศึกษา 2562 

 

เรียน     ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

ตามท่ี ขาพเจานางนภัสร พันพิงคและคณะทํางาน ไดดําเนินงานตกแตงสถานท่ี   ปการศึกษา 2562 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562  เพ่ือดําเนินการบริหารโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
เพ่ือตกแตงอาคารสถานท่ี เพ่ือความเหมาะสมสวยงามเปนระเบียบเอ้ือตอการปฏิบัติและเอ้ือตอการเรียนรู 
พบวา อาคารสถานท่ี มีความเหมาะสมสวยงามและจากการสังเกตผูรับบริการมีความพึงพอใจในการตกแตง
สถานท่ี 

บัดนี้กิจกรรม/โครงการดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงรายงานผลการจัดกิจกรรมดัง
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
    

ลงชื่อ 
                   (นางนภัสร   พันพิงค) 

                                         ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 
ความเห็นของหัวหนากลุมบริหารงานท่ัวไป 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ............................................................... 

      ( นายธวัธชัย  อุนกาศ ) 
          หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ............................................................... 
       ( นายบุญเทพ   พิศวง ) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 



คํานํา 
 

 รายงานการดําเนินงานงานตกแตงสถานท่ี ปการศึกษา 2562 จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสาร
ตางๆ ท่ีเก่ียวของการกับการดําเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพ 
การดําเนินงานท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ การสรุปผลความสําเร็จและ
ความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้
เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการนําขอมูลสําหรับการวางแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ของโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม เปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจตางๆ ของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐานทางการศึกษาเปนขอมูล
สําหรับบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
สรางความเชื่อม่ันตอชุมชนตอไป 

 
 

โดย 
นางนภัสร           พันพิงค 
นางสาวอารีรัตน   เชื้ออวน 
นางสาวศิรประภา บัวคอม 
นายเมธิชัย          ชัยมินทร 
นางสาวลดาวัลลิ์   วงคใหญ 
               มีนาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หนา 
บันทึกขอความ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  .............................................................   1 
คํานํา  ....................................................................................................................................................   2 
สารบัญ  ................................................................................................................................................   3 
แบบรายงานการดําเนินงานโครงการ  ..................................................................................................   4 
ภาคผนวก      
ประมวลภาพการดําเนินงาน 
โครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาคผนวก 
             * ประมวลภาพการดําเนินงาน 

      * โครงการ 
     * คําสั่ง 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 4 
 
ช่ือกิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

มาตรฐาน/ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐาน/ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ       

 

ผูรับผิดชอบ นางนภัสร     พันพิงค  

  นางสาวอารีรัตน   เชื้ออวน 

หลักการและเหตุผล 
O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน  เปนการทดสอบเพ่ือวัดความรูและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 จํานวน 51 มาตรฐานการเรียนรู ครอบคลุม 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 

3. วิทยาศาสตร 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. ภาษาอังกฤษ 

โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1. เพ่ือทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

2. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 

4. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ 

5. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน 

   ดวยความสําคัญดังกลาว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตระหนักในความสําคัญของการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนจึงจัดทํายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูความเปนเลิศและพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ

และยังเปนการสงเสริมนิสัยรักการอาน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน  

และสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปบูรณาการการเรียนรูในปจจุบัน  อนาคต  ตลอดจนการประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันตอไป 



วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทางภาษาไทยตามเกณฑท่ีกําหนด 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ 

 

กลุมเปาหมาย 

1. คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน      7 คน  

2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม    จํานวน   977  คน 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 

1. ข้ันเตรียมหรือวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 เขียนโครงการ/กิจกรรม 

2. ข้ันปฏิบัติตามแผน (Do) 
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาทักษะทางการเรียนรูของนักเรียนท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดการทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติอยางเขมขน 
2.3 พัฒนาทักษะของนักเรียนดานการคิดเชิงมโนทัศน ประมวลความรูโดยจัดทํา สมุดบันทึก

เลมเล็ก  
3. ประเมินผล ( Check ) 

3.1 นิเทศ/ติดตาม 
3.2 สรุปผล รายงาน 

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  (Action ) 
4.1  ประชุมสะทอนปญหา 
4.2 จัดทําเอกสารเผยแพร 

 
งบประมาณ 

ท่ี รายการ 
จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

จํานวนเงินท่ีใช (บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

1 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 3   2 30  - 60  
2 กระดาษโรเนียว 10 80  - 800  
3 กระดาษการดสี (คละสี) 170 แกรม  1 150  - 150  

4 
ไมโครไฟนไรสาย ยี่หอ Proeuro Tech  
 ET-299  

1 1,790  - 1,790  

5 เทปกาวหนังชางคละส ี 3 55  - 165  
รวม ( สองพันเการอยหกสิบหาบาทถวน ) 2,965  

 
 



ระดับความสําเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ท่ี 5.1 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

1. ทดสอบความรู  

2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 

3. ตรวจผลงานนักเรียน 

 

1.แบบทดสอบกอนเรียน 

2.แบบทดสอบประจําหนวยการ

เรียนรู 

3.แบบทดสอบหลังเรียน 

4. แบบประเมินผลงาน 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการ
ทดสอบระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ       

1. ทดสอบความรูทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(o-net) 

 

1. แบบทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(o-net) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินโครงการ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

กิจกรรมที่ 4 
มฐ.ที่ 1.1.2 
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

 
- ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
 
 
 

 
1.แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินผล
งาน 
 
 
 

 
- ผูเรียนรอยละ 95 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหาอยางเหมาะสม อยูในระดับ ด ี
 
 

 
- ผูเรียนรอยละ     มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหาอยางเหมาะสม อยูในระดับ ด ี
 
 

มฐ.ที่ 1.1.5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการ
ทดสอบระดบัชาต ิ

- ทดสอบ
ระดับชาติข้ัน
พื้นฐานชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 
และชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 6 จาก สทศ. 

- การทดสอบ
ระดับชาติข้ัน
พื้นฐานชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 
และชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 6จาก สทศ. 

- คารอยละของผูเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของผลการ
ทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน(O-NET) 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเพิ่มข้ึนไม
นอยกวารอยละ 2 
 

- คารอยละของผูเรียนจากผลการทดสอบระดบัชาติข้ัน
พื้นฐาน(O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 59.52 เปรียบเทียบ       
    ปการศึกษา 2561-2562 ลดลงรอยละ  0.56     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 39.59 เปรียบเทียบ    
    ปการศึกษา 2561-2562 ลดลงรอยละ  5.41  

     
มฐ.ที่ 3.3 
การตรวจสอบและ
ประเมินความรูความ
เขาใจของผูเรียนอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

- ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
 

1.แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินผล
งาน 
 

1.ผูเรียนรอยละ 65  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับดีข้ึนไป 
2. คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู  
ไมต่ํากวา 2.5 
3. ผูเรียนติด 0 ร มส ในกลุมสาระการ
เรียนรูไมเกินรอยละ 2 

1.ผูเรียนรอยละ 77.95  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
ดีข้ึนไป 
2. คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
เทากับ 3.11 
3. ผูเรียนติด 0 ร มส ในกลุมสาระการเรียนรูรอยละ 5.51 

 
 
 



ผลท่ีไดรับ 
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด  

มากกวาคาเปาหมายท่ีวางไว รอยละ 12.95 
2. ผูเรียนติด 0 ร มส ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไมเกินรอยละ 2 ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

มีผูเรียน ติด 0 ร มส รอยละ 1.11 
3.  คารอยละของผูเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 59.52 เปรยีบเทียบ  ปการศึกษา 2561-2562 ลดลงรอยละ  0.56     
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 คะแนนเฉลี่ย 39.59 เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561-2562 ลดลงรอยละ  5.41 
 
 

 
 
ลงชื่อ................................................ผูรับผิดชอบ  ลงชื่อ................................................ผูรับผิดชอบ           
       ( นางนภัสร   พันพิงค )           ( นางสาวอารีรัตน   เชือ้อวน ) 
 
 
ลงชื่อ.........................................หวัหนากลุมสาระฯ  ลงชื่อ..................................................... 
   ( นางสาวอารีรัตน  เชื้ออวน)            ( นางรุงสุรีย   ชางปรุง ) 

                                              หวัหนากลุมแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
                  ตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ 

          
  

 
 

กิจกรรม   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
                  ภาษาไทย

 
 
 

โดย   นางนภัสร   พันพิงค 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อําเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

 
 
 
 
 



                                                บันทึกขอความ 

สวนราชการ      โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  
ท่ี………….  วันท่ี   20   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2563 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย         
ปการศึกษา 2562 

เรียน     ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ตามท่ีกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดดําเนินงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย    ปการศึกษา 2562 พบวา 1)ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป 
คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด มากกวาคาเปาหมายท่ีวางไว รอยละ 12.95 
2) ผูเรียนติด 0 ร มส ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไมเกินรอยละ 2 ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว มี
ผูเรียน ติด 0 ร มส รอยละ 1.11 และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ ระดับ ม.3 และ ม.6 มี
ความกาวหนาเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 
 คารอยละของผูเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 59.52 เปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 ลดลงรอยละ  0.56     
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 คะแนนเฉลี่ย 39.59 เปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 ลดลงรอยละ  5.41  

บัดนี้กิจกรรม/โครงการดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงรายงานผลการจัดกิจกรรมดัง 

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
    

ลงชื่อ 
                   (นางนภัสร   พันพิงค) 

                                         ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
 

ความเห็นของหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................... 
    (วาท่ีรอยตรี คธาวุธ  ใจจุมปา) 

              หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ 
 

ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ............................................................... 
       ( นายบุญเทพ   พิศวง ) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 



 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 

วิชาเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



ก 
 

บันทึกข้อความ 
 

ท่ี .........วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 ด้วยกลุ่มวิชาเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการบริหารโครงการ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ของผู้เรียน 
วิชาเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีสถานศึกษากำหนด    2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้เทคโนโลยี  3) เพื่อส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาเทคโนโลยี   

บัดนี้ โครงการพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว     
จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                    ลงช่ือ 

         (นายเกรียงไกร  อภิธนัง) 
                   ผู้รายงาน 
 
 

                    ลงช่ือ 
        (นางรุ่งสุรีย์   ช่างปรุง) 

                                                                                     หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
                    ลงช่ือ 

          (นายบุญเทพ  พิศวง) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 



ข 
 

คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 
การดำเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความ
พึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่ งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติการประจำปีของโรงเรียน  
เชียงแสนวิทยาคม เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับ
บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความ
เช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 

                
 

                            กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
                             20 มีนาคม 2563 



ค 
 

สารบญั 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  2562 

 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี 
2.  สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ข้อที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                      เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
3.  สนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
      ข้อที่ 1. โรงเรียนดี  มีมาตรฐาน 
           ข้อที่ 2. ครูดี  มีคุณภาพ 
           ข้อที่ 3. นักเรียนดี  มีคุณธรรม 
4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์
กลุ่มงาน  วิชาเทคโนโลยี 

5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  
           ของผู้เรียน วิชาเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีสถานศึกษากำหนด 

     5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน  
            การเรียนรู้เทคโนโลยี 
     5.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาเทคโนโลยี 
6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

6.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ของ
ผู้เรียนวิชาเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีสถานศึกษากำหนด 

6.1.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
6.1.1.2 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า 3.00 
6.1.1.3 ผู้เรียนติด 0 ร มส ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีไม่เกินร้อยละ 10  
6.1.1.4 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน อย่างน้อย 

                     ร้อยละ 100 
6.1.2 ผู้เรียนร้อยละ  90  มีทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
6.1.3 ครูกลุ่มวิชาเทคโนโลยี ร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวางแผนการจัดการ 

                  เรียนรู้  การวัดประเมินผลตามสภาพจริง  สะท้อนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  การวิจัยในช้ันเรียน   
                  การพัฒนาตนเอง และการทบทวนประเมินตนเองเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ของ 
                 ผู้เรียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีสถานศึกษากำหนด 
   6.2.1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
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   6.2.1.2 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีในระดับดีขึ้นไป 
   6.2.1.3 ผู้เรียนติด 0 ร มส ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีลดลง  
   6.2.1.4 ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน 

6.2.2 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
  6.2.3 ครูกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทุกคนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้   
                  การวัดประเมินผลตามสภาพจริง  สะท้อนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  การวิจัยในช้ันเรียน  การพัฒนา 
                  ตนเอง และการทบทวนประเมินตนเองเพื่อการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน 
7.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

8.  การดำเนินงาน 
  1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในกลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
  2. จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเทคโนโลยี ดังนี้ 
     1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี 
      2) ซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  3. ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเทคโนโลยี ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  ประชุมกลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
  วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
  ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี 
  สรุปผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 2 ซ่อมบำรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  ประชุมกลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
  วางแผนการซ่อมบำรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  ดำเนินการตามแผนงาน 
 4. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
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10.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มวิชา
เทคโนโลยี  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับดีขึ้นไป 
2. ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ผู้เรียนติด 0 ร มส ในกลุ่ม
วิชาไม่เกินร้อยละ 10 
4. ผู้เรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิด วิเคราะห์เขียน    ร้อย
ละ 100 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

       
       10.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
11.  งบประมาณ 
       11.1 ประเภทงบประมาณ ( √ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 
       11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 65,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  65,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -      บาท 
12.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นโครงการท่ีทำให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ปกครอง และชุมชนในการส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนากลุ่มใหญ่ประมาณปีละ 2-3 ครั้งเป็นอย่างน้อย และสร้างความตระหนัก

ในการดำเนินงานให้มากขึ้น 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้หลากหลายต่อเนื่อง 
 
                    ลงช่ือ.............................................. 

         (นายเกรียงไกร  อภิธนัง) 
        ผู้รายงาน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลย ี

 

 
 
  
 

 
 
 



ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลย ี
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