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บททีไ 1 

บทน า 
 

1. ขຌอมูลพืๅนฐาน 
 
 

 
รงรียนฉลิมพระกี ยรติสมดใ จพระศรี

นครินทร์ ภู กใต  ดิมชืไอ รงรียนภู กใตพิทยาคม     
ป็นรงรียนทีไปຂดสอนระดับ ม.ปลาย ทีไกอตัๅงมืไอ 
วันทีไ  18 พฤษภาคม พ .ศ . 2538 ตอมา฿นป พ .ศ . 
2539 กระทรวงศึกษาธิการเดຌจัดท าครงการจัดตัๅง
รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี  พืไ อสนองพระราชปณิธานของสมดใจ     
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทีไทรงมีตอการศึกษา 
ละพืไอป็นอนุสรณ์สถาน฿หຌอนุชนรุนหลังเดຌร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทานละหในวา
รงรียนภู กใตพิทยาคม  ป็น รงรียนทีไมีสภาพ
หมาะสม จึงเดຌปลีไยนชืไอจากรงรียนภูกใตพิทยาคม 
มาป็นรงรียน ฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรี
น คริ น ท ร์  ภู กใ ต    มืไ อ วั น ทีไ  24 ตุ ลาคม  2539            
ดยมุ งหวัง฿หຌ รงรียนป็นรงรียนทีไมี ลักษณะ
สมบูรณ์  มีความพรຌอมทัๅง฿นดຌานอาคารรียนละ
อาคารประกอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์   ครุภัณฑ์  
ละครืไองมือตาง โ  พืไอ฿หຌป็นรงรียนทีไสามารถ
จัดการรียนการสอน฿หຌนักรียนมีความรูຌทางวิชาการ
ป็นอยางดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติ
ป็นทีไพึงประสงค์ของสังคม ละสามารถด ารงตนอยู฿น
สังคมเดຌอยางมีคุณภาพ 

24  สิ งห าคม  2 55 5   สม ดใ จพ ระ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับรงรียน
อยู฿นพระราชูปถัมภ์ นับป็นกียรติอยางสูงละสรຌาง
ความปลาบปลืๅมกบุคลากรอยางหาทีไสุดมิเดຌ 

ประวัติการกอตัๅง 
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1. นายมษ  ตัลยารักษ์   ด ารงต าหนงป พ.ศ.2538 - 2546 

2. นางสาวสดศรี  ตันสุธัญลักษณ์   ด ารงต าหนงป พ.ศ.2546 - 2553 
3. นายมษ  ตัลยารักษ์   ด ารงต าหนงป พ.ศ.2553 - 2553 

4. นายณชัย ขมนิพัทธ์ ด ารงต าหนงป พ.ศ.2554 - 2555 
5. นายกศล ฿สขาว ด ารงต าหนงป พ.ศ.2556 - 2557 
6. นายสถียร  พลยีไยม   ด ารงต าหนงป พ.ศ.2557 - 2559 
7. นายมนตรี พรผล ด ารงต าหนงป พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 

  

 
 
 
 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์  ภูกใต ป็นรงรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 14 ดยรับนักรียนบบสหศึกษาทัๅงประจ าละเปกลับ 

ปัจจุบันรงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์   ภูกใต  ปຂดสอนระดับชัๅน
มัธยมศึกษาตอนตຌนละมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทัๅงสิๅน  59 หຌองรียน ดยบงดังนีๅ 

1.  ชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน    จ านวน   30 หຌอง   
ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1 จ านวน 9 หຌองรียน จ านวนนักรียน  358 คน 

 ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 2 จ านวน 10 หຌองรียน    จ านวนนักรียน  387 คน 
 ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 3 จ านวน 11 หຌองรียน   จ านวนนักรียน  329 คน 

2.  ชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   29 หຌอง   
ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 4 จ านวน   9   หຌองรียน   จ านวนนักรียน  311 คน 

 ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 5 จ านวน   9 หຌองรียน   จ านวนนักรียน  294 คน 
 ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 6 จ านวน   11  หຌองรียน   จ านวนนักรียน  361 คน 

 
 

 
 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ ภูกใต ตัๅงอยูทีไ  189  ถนนรัตนกสินทร์  200 ป 
หมูทีไ 1 ต าบลวิชิต  อ าภอมืองภูกใต  จังหวัดภูกใต รหัสเปรษณีย์ 83000 ทรศัพท์ (076) 224125  
ทรสาร (076) 224126  

ประวัติผูຌอ านวยการ 
 

สถานทีไตัๅง 

ผนการรับนักรียน 

 



 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ ภูกใต  ฿นพระราชูปถัมภ์สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

3 ผนปฏิบัตกิารประจ าปีการศกึษา 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาต฿หຌกลุมรงรียนฉลิมพระกียรติ

สมดใจพระศรีนครินทร์ ชิญอักษรพระปรมาภิเธยยอ ส.ว.อยูหนือตราสมาธรรมจักรรองรับดຌวยริๅว
กนกสีทอง ละมีผืนธงตัดขอบสีหลืองมีชืไอตใมของรงรียนป็นตัวอักษรสีดง฿ตຌตราสมาธรรมจักร 

 

ตราประจ ารงรียน 

ผนทีไรงรียน 
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สว.ภก. 
 

 
 

ดง    -   นๅ างิน 
 

สีดง    คือ  สีประจ าวันประสูติของสมดใจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สีนๅ างิน    คือ  สีของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 
 

มารยาทดี   มีวินัย 
 
 

 

 
สืบสานงานพระราชด าริ 

 
 

 
 
 
  
                                      พระพุทธรูปปางถวายนตร 
                                        พระพุทธรูปประจ าวันประสูติสมดใจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
 
 
 
 

 
นิมิตต  สาธุรูปน  กตัญญูกตวทิตา 

ความกตัญญูกตวที ป็นครืไองหมายหงความดี 

อักษรยอของรงรียน 

สีประจ ารงรียน 

พระพุทธรูปประจ ารงรียน 

พุทธสุภาษิตประจ ารงรียน 

อกลักษณ์ของรงรียน 

อัตลักษณ์ของนักรียน 
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"รักษ์ศักด์ิศรี   มีคุณธรรม   น ำวิชำกำร   สืบสำนงำนพระรำชด ำริ" 
 

รักษ์ศักด์ิศรี   ศักด์ิศรี คือ ชืไอสียงกียรติยศละคุณงามความดี  ป็นสิไงทีไสดง฿หຌหในถึง
คุณภาพของความป็นคนซึไงมีคาอยางยิไง  การเดຌกิดมาบนผืนผนดินนีๅนับวาประสริฐลຌวจึงควร
ตอบทนคุณผนดินดຌวยการท าคุณงามความดี ละควรรักษาคุณธรรมความดีนัๅนป็นนิจ การรักษ์
ศักด่ิศรีป็นการสรຌางหตุทีไดีอานิสงส์฿นการสรຌางหตุดี คือ ผลดีตามมาภายหลังผูຌรักษ์ศักด่ิศรีจึงเมตก
เป฿นทีไชัไวนนอน  

มีคุณธรรม  ธรรม คือ สิไงทีไมีอยูลຌว ป็นปกติอยูลຌว คุณธรรมคือ ธรรมทีไ฿หຌคุณขยายความ
เดຌวาบุคลากร฿นรงรียนควรป็นผูຌมีการปฏิบัติทีไ฿หຌคุณประยชน์ทานัๅน  คุณประยชน์฿นทีไนีๅ คือ 
ประยชน์ตอตนองละสังคม คุณธรรมควร฿หຌกิดมีจาก฿จดยทຌจริง ซึไงจะสง฿หຌกิดพฤติกรรมทีไดี
งาม หรืออีกนัยหนึไง คือคิดดี กาย ละวจีกใจะงามเดຌตามทีไ฿จคิด  

น าวิชาการ วิชาการ คือความรูຌ฿นศาสตร์ ละศิลป์สาขาตางโอันป็นครืไองมือทีไสามารถ
น าเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นการด ารงชีวิตการป็นผูຌน าทางวิชาการ  หมายถึง การป็นบบของ               
การป็นผูຌรูຌ฿นศาสตร์ละศิลป์นัๅน โ หรือป็นผูຌตกฉาน ชีไยวชาญ รอบรูຌ ฿ฝຆรูຌ ฿ฝຆรียนจนหในชองทาง
วิธีการทีไจะกิดประยชน์ตอตนองละสังคม สามารถชีๅน าหรือนะน า฿หຌผูຌอืไนรอบรูຌตามบบเดຌดຌวย 

สืบสานงานพระราชด าริ สืบสาน หมายถึง การปฏิบัติหรือกระท า฿หຌกิดการตอนืไองป็น
ล าดับ งานพระราชด าริ หมายถึงกิจการ งาน หรือ ครงการ อันกิดจากพระราชด าริ฿น
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  การสืบสานงานพระราชด าริรวม
ความลຌวคือการด านินงานกีไยวกับกิจการ งาน หรือ ครงการพระราชด าริ ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่ กิดผล
การพัฒนาอยางตอนืไอง เมหยุดยัๅง พืไอยังประยชน์สุข฿หຌกับตนองละสังคมชวยพัฒนาพืๅนฐานชีวิต
฿หຌมัไนคง ซึไงจะสงผล฿หຌกิดการพัฒนาประทศชาติตอเป 

 

ค าขวัญประจ ารงรียน 
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   มีกตัญญู   
   รูຌรักษ์สิไงวดลຌอม   
   พรຌอมตงกายถูกตຌอง 
   ตรงตอวลา  
   วาจาสุภาพ   

   มารยาทดี 
   มีนๅ า฿จ   
   ฿ฝ่รียนรูຌ    
   สูຌทุกงาน 
   ประสานคนป็น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตຌนประดูดง  [ Monkey Flower Tree] 
ชืไอวิทยาศาสตร์   :  Phyllocarpus  septententrioalls Donn.Smith. 
วงศ์    :  Caesalpininaceae 
ชืไอสามัญ  :  MonKey flower Tree 
ลักษณะทัไวเป  : 

ตຌน  :   ป็นพรรณเมຌยืนตຌนขนาดกลางทีไมีรือนยอดผกิไงกຌานสาขาออกเปกวຌาง 
  ฿บ     :   ฿บป็นรูปมนรี จะออกป็นคูโ สลับกันตามล าตຌนลักษณะของ฿บปลาย 

หลมคน ฿บมน ขอบ฿บรียบ มีสีขียว 
ดอก     :   ออกป็นชอ ตรงสวนยอดของล าตຌน ดอกจะบานเปพรຌอมกันจะทยอยกัน 

บานจะดง  สดสะพรัไงทัๅงตຌน  กสรยาวยืไนออกมากลางดอก ดอกมีกลิไน
หอมระรวย จะปริดอกราวโ  ดือนกุมภาพันธ์ ถึงดือนมีนาคม ตดอกจะ
อยูเมทน  

การขยายพันธุ์   :  ป็นพันธุ์เมຌกลางจຌง ตตຌองการนๅ านຌอยละความชืๅนนຌอย ปลูก฿นดินทีไ 
รวนซุยละ ระบายนๅ าเดຌดี ขยายพันธ์ดຌวยวิธีการพาะมลใด   

คุณลักษณะลูกศรีนครินทร์ ภูกใต 
 

ตຌนเมຌประจ ารงรียน 
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      นืๅอรຌอง นายปรีชา  ราชวัฒน์ 
      ท านอง  นายรัชพร  ชาวมืองนຌอย 

 
สมดใจศรีนครินทร์ผนดินเทย 

      ราทิดเวຌบนหนือหัวทัไวสยาม 
 พระบารมีพระศักดิ่ศรีอันงดงาม 
 ทัไวฟງารืองอรามสยามพระชนน ี
 
  สมดใจศรีนครินทร์ถิไนศึกษา 
 หลงวิชา฿หຌความรูຌคูศักด่ิศรี 
 ขยัน ซืไอสัตย์ รงพัฒนาทคนลยี 
 รักสามัคคี การกีฬา กຌาวหนຌาเกล 
 
  จะยึดมัไนฟันฝຆาอุปสรรค 
 จะยึดหลักสมดใจยาทีไ฿หຌเวຌ 
 สรຌางคุณงามท าความดีกียรติกรียงเกร 
 ดຌวยจิต฿จรักชาติอยางมัไนคง 
  
  สมดใจศรีนครินทร์ถิไนรืองรอง 
 ชืไอลือกຌองสมพระกียรติ สมประสงค์ 
 นๅ างิน - ดง รงกลຌาสงาธง 
 ทิดธ ารงสมดใจยาทัไวหลຌาอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลงมาร์ชประจ ารงรียน 
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2. ขຌอมูลอาคารรียนอาคารประกอบ 
 
 
 

 อาคารรียนหลังรกป็นอาคารรียน 318 ล/38 ป็นอาคารรียนของรงรียนภูกใตพิทยาคม 
฿นป พ.ศ. 2529 ตอมาเดຌป็นอาคารของรงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ ภูกใต ป็น
อาคารรียนหลังทีไหนึไง   ละป พ.ศ. 2540 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ ภูกใต  
จึงเดຌอาคารรียน 108 ล/41 ละมีอาคารประกอบอืไนตามจ านก฿นตารางขຌอมูลดังตอเปนีๅ 

ทีไ ประภท บบ 
ปีทีไ

สรຌาง 
การเดຌมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 อาคารรียน 218,318 ค,318 ป,318
ล./30,หรือ 318 ชืไออืไนโ 

2538 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

10,510,000.00 

2 อาคาร
อนกประสงค์ 

รงอาหาร - หอประชุม 
(กศ.),100/32, 

2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

2,830,000.00 

3 บຌานพักครู บຌานพักครู 205/26 (5 
หຌองนอน) 

2538 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

432,000.00 

4 บຌ่านพักภารรง อืไน อืไน 2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

121,176.00 

5 สຌวม สຌวมมาตรฐาน 6 ทีไนัไง /27 2538 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

180,000.00 

6 หอสมุด หอสมุด 2554 งบประมาณ
หนวยงานอืไน 

7,120,000.00 

7 สนามกีฬา อืไน อืไน 2549 งบประมาณ
หนวยงานอืไน 

25,000.00 

8 ถังกใบนๅ า ฝ.33 2538 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

60,000.00 

9 รัๅว รัๅวคอนกรีต 2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

1,000,000.00 

10 ถนน ถนนลูกรัง 2538 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

- 

ขຌอมูลอาคารรียนอาคารประกอบ 
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ทีไ ประภท บบ 
ปีทีไ

สรຌาง 
การเดຌมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

11 บຌานพักนักรียน หอนอนนักรียน 4 ชัๅน 
(240 คน) 

2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

14,500,000.00 

12 อาคารรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 
หรือ108 ชืไออืไนโ 

2541 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

8,000,000.00 

13 อาคาร
อนกประสงค์ 

อาคารหอประชุม -รง
อาหาร 101 ล./27,101ล/
27(พิศษ) 
 

2546 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

7,164,000.00 

14 บຌานพักครู บຌานพักครู 205/26 (5 
หຌองนอน) 

2538 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

432,000.00 

15 บຌ่านพักภารรง อืไน อืไน 2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

121,176.00 

16 สຌวม สຌวมมาตรฐาน 6 ทีไนัไง /27 2550 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

- 

17 สนามกีฬา อืไน อืไน 2549 งบประมาณ
หนวยงานอืไน 

25,000.00 

18 ถังกใบนๅ า ฝ.33 2539 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

61,000.00 

19 ถนน ถนนลาดยาง 2552 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

346,800.00 

20 บຌานพักนักรียน หอนอนนักรียน 4 ชัๅน 
(240 คน) 

2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

14,500,000.00 

21 อาคารรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 
ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 

2548 งบประมาณ
ตຌนสังกัด+งิน

สมทบ 

15,900,000.00 

22 อาคาร
อนกประสงค์ 

อืไน อืไน(สรຌางอง) 2550 การบริจาค
หรือรงรียน

ท าอง 

4,120,961.00 
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ทีไ ประภท บบ 
ปีทีไ

สรຌาง 
การเดຌมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

23 บຌานพักครู บຌานพักครูบบฟลต 
8/12 หนวย 

2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

2,415,600.00 

24 บຌานพักภารรง อืไน อืไน 2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

121,176.00 

25 สຌวม สຌวมนักรียนหญิง 6 ทีไ/49 2557 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

455,000.00 

26 สนามกีฬา อืไน อืไน 2549 งบประมาณ
หนวยงานอืไน 

25,000.00 

27 ถังกใบนๅ า หอสงนๅ า(ประปา ร.ร.) 2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

830,478.00 

28 ถนน ถนนลาดยาง 2544 งบประมาณ
หนวยงานอืไน 

1,539,000.00 

29 บຌานพักนักรียน หอนอนนักรียน 4 ชัๅน 
(240 คน) 

2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

14,500,000.00 

30 อาคาร
อนกประสงค์ 

อืไนโ(สรຌางอง) 2550 การบริจาค
หรือรงรียน

ท าอง 

4,120,961.00 

31 สຌวม สຌวมนักรียนชาย 6 ทีไ/49 2557 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

575,000.00 

32 สนามกีฬา อืไนโ 2549 งบประมาณ
หนวยงานอืไน 

25,000.00 

33 ถังกใบนๅ า ถังนๅ า฿ตຌดิน 2544 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

290,000.00 

34 ถนน ถนนคอนกรีต 2547 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

156,300.00 

35 บຌานพักนักรียน หอนอนนักรียน 4 ชัๅน 
(240 คน) 

2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

14,500,000.00 
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ทีไ ประภท บบ 
ปีทีไ

สรຌาง 
การเดຌมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

36 อาคาร
อนกประสงค์ 

อืไน อืไน(สรຌางอง) 2550 การบริจาค
หรือรงรียน

ท าอง 

4,120,961.00 

37 สนามกีฬา ลานกีฬาอนกประสงค์ 2544 การบริจาค
หรือรงรียน

ท าอง 

89,800.00 

38 ถังกใบนๅ า ถังนๅ า฿ตຌดิน 2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

237,400.00 

39 ถนน ถนนคอนกรีต 2547 การบริจาค
หรือรงรียน

ท าอง 

220,800.00 

40 บຌานพักนักรียน กรมอาชีวะ 2558 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

1,237,000.00 

41 อาคาร
อนกประสงค์ 

อืไนโ(สรຌางอง) 2550 การบริจาค
หรือรงรียน

ท าอง 

4,120,961.00 

42 สนามกีฬา สนามวอลลย์บอล 2549 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

117,000.00 

43 สนามกีฬา สนามฟุตบอล บบ ฟ.
1/42 

2558 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

1,357,000.00 

44 อาคาร
อนกประสงค์ 

พิศษ 2540 งบประมาณ
ตຌนสังกัด 

471,000.00 

45 อาคารรียน 324ล.,324ล./41 ทรงเทย
,หรือ 324 อืไนโ 

2557 งบประมาณ
ตຌนสังกัด+งิน

สมทบ 

28,600,000.00 

46 อาคาร
อนกประสงค์ 

อาคารรงฝຄกงาน 204/27 2560 งบประมาณ
ตຌนสังกัด+งิน

สมทบ 

7,150,000.00 
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3. ขຌอมูลบุคลากร 
 
 ครงสรຌางการบริหาร 
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ตารางสดงจ านวนขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
ขຌอมูล  ณ  วันทีไ  10 พฤศจิกายน 2560 

 

ต าหนง ครูอันดับ คศ. พศ รวม ครูผูຌชวย 1 2 3 4 ชาย หญิง 
ผูຌอ านวยการ - - - - 1 1 - 1 
รองผูຌอ านวยการ - - 3 - - 2 1 3 
ครู 22 34 37 13 - 26 80 106 
รวมขຌาราชการครู 22 34 40 13 1 29 81 110 

พนักงานราชการ 4 2 6 
ครูอัตราจຌาง 5 7 12 
จຌาหนຌาทีไธุรการ - - - 
ครูหอพัก - 1 1 
ครูตางชาติสอนภาษาจีน - 1 1 
ครูตางชาติสอนภาษาอังกฤษ - - - 
ครูตางชาติสอนภาษาฝรัไงศส 6 2 8 
ครูตางชาติสอนภาษาญีไปุຆน - - - 
ลูกจຌางประจ า - - - 
ลูกจຌางชัไวคราว 7 17 24 

รวมขຌาราชการครูละบุคลากรทัๅงสิๅน 51 111 162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขຌอมูลครูละบุคลากร 
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ตารางสดงจ านวนผูຌบริหารละขຌาราชการยกตามพศ 
 

บุคลากร ชาย หญิง รวม 

ฝຆายบริหาร 3 1 4 
กลุมสาระการรียนรูຌวิชาคณิตศาสตร์ 1 14 15 
กลุมสาระการรียนรูຌวิชาวิทยาศาสตร์ 2 15 17 
กลุมสาระการรียนรูຌวิชาภาษาเทย 2 9 11 
กลุมสาระการรียนรูຌวิชาภาษาตางประทศ 2 15 17 
กลุมสาระการรียนรูຌวิชาสังคมศึกษา 5 9 14 
กลุมสาระการรียนรูຌวิชาสุขศึกษาละพลศึกษา 3 1 4 
กลุมสาระการรียนรูຌการงานอาชีพละทคนลยี 4 10 14 
กลุมสาระการรียนรูຌศิลปะ  4 5 9 
นะนวละบรรณารักษ ์ - 5 5 

รวม 26 84 110 
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จ านวนหຌองรียนละจ านวนนักรียนตัๅงตปีการศึกษา 2539 – 2561 
 

ปี
การศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตຌน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

หຌอง นร. หຌอง นร. หຌอง นร. หຌอง นร. หຌอง นร. หຌอง นร. หຌอง นร. 
2540 6 240 - - - - - - - - - - 6 240 
2541 6 230 6 241 - - 1 40 - - - - 13 511 
2542 4 150 6 228 6 232 1 42 1 32 - - 18 684 
2543 4 182 4 157 6 221 3 100 1 36 1 31 18 727 
2544 5 229 4 187 4 154 3 103 3 92 1 34 20 799 
2545 4 191 5 233 4 183 3 104 3 94 3 92 22 897 
2546 7 299 4 196 5 228 3 99 3 103 3 93 25 1,018 
2547 7 286 7 299 4 194 3 132 3 91 3 98 27 1,100 
2548 7 284 7 285 7 294 3 128 3 121 3 84 30 1,196 
2549 8 318 7 283 7 278 6 150 3 123 3 114 32 1,266 

2550 10 397 8 309 7 277 6 208 5 144 3 113 39 1,448 
2551 10 404 10 391 8 299 6 214 6 201 5 139 45 1,648 
2552 10 403 10 395 10 383 6 229 6 208 6 201 48 1,819 

2553 10 406 10 398 10 379 7 266 6 226 6 194 49 1,869 

2554 10 420 10 394 10 383 7 311 7 257 6 220 50 1,985 

2555 10 430 10 401 10 386 8 351 7 307 7 253 52 2,128 
2556 10 372 10 408 10 392 8 325 8 333 7 303 53 2,133 

2557 11 375 10 360 10 390 8 266 8 308 8 295 55 2,015 
2559 11 429 11 369 10 353 9 303 8 260 8 267 57 2,011 

2559 11 456 11 422 11 361 11 381 9 302 8 255 61 2,177 
2560 11 385 12 436 11 401 10 299 11 361 9 286 64 2,168 

2561 9 358 10 387 11 429 9 311 9 294 11 361 59 2,140 

 

ขຌอมูลนักรียน 
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ตารางสดงจ านวนนักรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ขຌอมูล ณ วันทีไ 10 พฤษภาคม 2561 

 

ชัๅน 

จ านวนนักรียน 

เป - กลับ ประจ า รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม. 1 194 148 342 5 11 16 199 159 358 
ม. 2 188 180 368 6 13 19 194 193 387 
ม. 3 222 201 423 3 3 6 225 204 429 

รวมม. 
ตຌน 

604 529 1,133 14 27 41 618 556 1,174 

ม. 4 126 176 302 3 6 9 129 182 311 
ม. 5 131 156 287 1 6 7 132 162 294 
ม. 6 128 227 355 4 2 6 132 229 361 

รวมม.
ปลาย 

385 559 944 8 14 22 393 573 966 

รวม
ทัๅงสิๅน 

989 1088 2,077 22 41 63 1,011 1,129 2,140 

 
 

ตารางสดงจ านวนนักรียน จ านกตามการจัดการรียนการสอน 

ขຌอมูล ณ วันทีไ 10 พฤษภาคม 2561 
 

ระดับชัๅน 

ตารางสดงจ านวนนักรียนยกตามประภทการจัดการรียนการ
สอน รวม หຌองรียน

ปกติ 
SMP SMTE MSET 

EP/MEP/
MLP 

ม.1 220 72 36 0 30 358 
ม.2 217 70 0 72 28 387 
ม.3 338 71 0 0 20 429 

รวมม.ตຌน 775 213 36 72 78 1,174 

ม.4 216 35 30 0 30 311 
ม.5 232 0 28 20 14 294 
ม.6 347 0 0 0 14 361 

รวมม. ปลาย 795 35 58 20 58 966 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ภูกใต  

฿นพระราชูปถัมป์สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

1.   นายจิรวิทย์  ปຂติกุลสถิตย์  ผูຌทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2.   พระครูสภณ  สุตาทร  ผูຌทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
3.   พระมหาอัญชิญ  ธีรปัณณ  ผูຌทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
4.   ผศ.ดรุณี  บุญยอุดมศาสตร์  ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5.   นายธีระ  จีไยสกุล   ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6.   นางนวลจันทร์  สามารถ  ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7.   นายพงศ์ศักดิ่  ครือพทย์  ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8.   นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิเลกุล  ผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9.   ผศ.อนุศักดิ่  หຌองสงีไยม  ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นายสมนึก  กຌวทอง   ผูຌทนผูຌปกครอง   กรรมการ 
11. นายศักย์กมล ขรรค์วิเลกุล  ผูຌทนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กรรมการ 
12. นางรัตนดา ชูบาล    ผูຌทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
13. รຌอยตรีภาสกร ศิริชูชติ  ผูຌทนศิษย์กา   กรรมการ 
14. นางบญจลักษณ์ อึ็งสืบชืๅอ  ผูຌทนครู   กรรมการ 
15. นายมนตรี  พรผล ผูຌอ านวยการ  กรรมการละลขานุการ 

                                                    รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ภูกใต 
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รายชืไอคณะกรรมการสมาคมผูຌปกครองละครู 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ ภูกใต 

฿นพระราชูปถัมป์สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คุณสมนึก       จริตงาม นายกสมาคม 

2 คุณชาญวช    ชติกิจสมบูรณ์ อุปนายกคนทีไ 1 

3 คุณมนัส         รัตนอินทนิล อุปนายกคนทีไ 2 

4 ผอ.สถียร       พลยีไยม ลขานุการ 

5 นางพรศิริ       จินาพงศ์ ผูຌชวยลขานุการ 

6 นายปรีชา       หลักบຌาน หรัญญิก 

7 นายจรัญ        ธัญญอุดร ผูຌชวยหรัญญิก 

8 นายสนองศักดิ่   นามืองรักษ ์ ปฏิคม 

9 นายณรงค์    จริยธรรมมานนท์ ผูຌชวยปฏิคม 

10 นายขวัญชัย   ถิรตันติกุล นายทะบียน 

11 นางสาวพรทิพย์   ธนะนิมิตร ผูຌชวยนายทะบียน 

12 นางสาวศิรดา   เพรรจนร์ชตะ ประชาสัมพันธ์ 
13 นางสุภากาญจน์    นามวงษา ผูຌชวยประชาสัมพันธ์ 
14 นางสุวรรณา         ปัญญาผล กรรมการกลาง 
15 นายวิชียร            สุริยมณฑล กรรมการกลาง 
16 นางกຌวอุษา         ลีนานนท์ กรรมการกลาง 
17 นายสิทธิชค        พรผล กรรมการกลาง 
18 วาทีไ รต.สมชาย   ลิศภัทรมนัส กรรมการกลาง 
19 นายภูวนาถ ปกสกุล กรรมการกลาง 
20 นายสุรชาติ นຌอยบุຌงคา กรรมการกลาง 
21 นายฐิติ สาวิชัย กรรมการกลาง 
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รายชืไอคณะกรรมการครือขายผูຌปกครองระดับรงรียน 
รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์  ภูกใต 

฿นพระราชูปถัมป์สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปีการศึกษา 2560 

 
1.  นายพิสิษฐ์ พใชรประดับสกุล ประธาน 

2.  นางสาวพรทิพย์ ธนะนิมิต รองประธาน 

3.  นายทวี ขใมวิชัย รองประธาน 

4.  นางสิริมนต์ กຌวด า ลขานุการ 

5.  นางสาวณัฏฐณิชา ธนเพรจน ์ ประชาสัมพันธ์ 
6.  นางสาวณปภัช ชติผดุงพงศ์ นายทะบียน 

7.  นายเกรสิทธิ่ พรพระนาม หรัญญิก 

8.  นางสาวสุภากาญจน์ นามวงษา ปฏิคม 

9.  นางพลินจิต ทรัพย์มณี กรรมการ 
10.  นางพิจิกลักขณา พึไงรง กรรมการ 
11.  นางสาวปาณิกา พูลพิไม กรรมการ 
12.  นางสมจิตต์  คีรีขต กรรมการ 
13.  นางชุติกาญจน์ ชนะครุฑ กรรมการ 
14.  นางสาวศิวาพร ภูชนะศรี กรรมการ 
15.  นายสมพงษ์ พุทธรรมรงค์ กรรมการ 
16.  นางกฤษณา มัไนสิงห์ กรรมการ 
17.  นางวลัยกร ศรีสุข กรรมการ 
18.  นายนพรัตน ์ คงกຌว กรรมการ 
19.  นายยศทยา ชัชวช กรรมการ 
20.  นายวิญญ พิทักษ์ปกรณ์ กรรมการ 
21.  นายวิชาญ เขรอด กรรมการ 
22.  นายสมพร ศรีมันตะ กรรมการ 
23.  นายวรศักดิ่ ณ นคร กรรมการผูຌประสานงาน 
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4. ผลการด านินงานทีไผานมา 
 
 
 
             รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ ภูกใต  เดຌรับการประมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. รอบสาม มืไอวันทีไ  3, 4, 6  ดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555   ผลการประมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประมินตามกลุมตัวชีๅวัด  3  ดຌาน  คือ  กลุมตัวบงชีๅพืๅนฐาน
กลุมตัวบงชีๅอัตลักษณ์ กลุมตัวบงชีๅมาตรการสงสริม ซึไงสรุปผลการประมิน ดยภาพรวมตามกลุมตัว
บงชีๅป็นตาราง ดังตอเปนีๅ 

กลุมตัวบงชีๅ นๅ าหนัก 
(คะนน) 

คะนน 
ทีไเดຌ 

ระดับ
คุณภาพ 

ขຌอสนอนะ 

กลุมตัวบงชีๅพืๅนฐาน 

ตัวบงชีๅทีไ 1 
ผูຌรียนมีสุขภาพ

กายละสุขภาพจิต
ทีไดี 
 

10.00 9.71 ดีมาก 

      ผูຌรียนมีสุขภาพกายละสุขภาพจิต
ทีไดีอยูลຌว ตควรด านินการสงสริม
พัฒนาผูຌรียนทีไมีนๅ าหนัก สวนสูง ละ
สมรรถภาพทางกายเมป็นเปตามกณฑ์ 
 ด ย ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
รงพยาบาลวชิระภู กใต ส านักงาน
สาธารณสุขภูกใต รงพยาบาลสงสริม
สุขภาพ ห ลม ชัน  ละ ผูຌ ปกครอ ง
นักรียนอยาง฿กลຌชิดป็นระบบ ละ
จัดท ารายงานผลการด านินงานตาม
ตัวชีๅวัด฿หຌผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองทราบทุก
ระยะ พืไอสงสริม฿หຌผูຌรียนมีสุขภาพ
ละสุขภาพจิตทีไดีอยางยัไงยืน 

ผลการประมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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กลุมตัวบงชีๅ นๅ าหนัก 
(คะนน) 

คะนน 
ทีไเดຌ 

ระดับ
คุณภาพ 

ขຌอสนอนะ 

กลุมตัวบงชีๅพืๅนฐาน 

ตัวบงชีๅทีไ 2 
ผูຌรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมละ
คานิยมทีไพึง

ประสงค์ 
 

10.00 9.57 ดีมาก 

       ผูຌรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ละ
คานิยมทีไพึงประสงค์ทีไดีอยูลຌว ตควร
จัดกิ จกรรม฿หຌมี ความหลากหลาย
พิไมขึๅน ละผยพรประชาสัมพันธ์ผล
การด านินงาน฿หຌองค์กรทุกฝຆายเดຌ
รับทราบ พืไอขอรับการสนับสนุนตอเป 
พรຌอมตอยอด น าพาผูຌ รียนเปสูการ
พั ฒ น า สู ค ว าม ป็ น ลิ ศ  ทัๅ งนีๅ ค ว ร
ด านินการภาย฿น 1 ป 

ตัวบงชีๅทีไ 3 
ผูຌรียนมีความ฿ฝ่รูຌ 
ละรียนรูຌอยาง

ตอนืไอง 
 

10.00 9.44 ดีมาก 

       ผูຌ รียนมีความ฿ฝຆรูຌ  ละรียนรูຌ
อยางตอนืไองทีไดีอยูลຌว พืไอพัฒนาสู
ความป็นลิศตอเป ควรจัดท าทะบียน
หลงรียนรูຌทัๅงภาย฿นละภายนอก฿หຌ
ชัดจน พืไอสะดวก฿นการน าผูຌรียนเป
ศึกษาหลงรียนรูຌ ทัๅงนีๅควรด านินการ
ภาย฿น 1 ป 

ตัวบงชีๅทีไ 4 
ผูຌรียนคิดป็น ท า

ป็น 
 

10.00 9.78 ดีมาก 

ผูຌรียนมีความสามารถดຌานการคิด
ทีไ ดีอยูลຌ ว ตควรสงสริม฿หຌมีการ
รียนรูຌบบครงงานครบทุกกลุมสาระ
การรียนรูຌ ละทุกระดับชัๅนรียน ดย
พิจารณาประภทของครงงานตาม
ลักษณะธรรมชาติวิชา ละความสน฿จ
ของผูຌรียน พืไอตรียมความพรຌอมสู
ประชาคมอาซียนตอเป 
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กลุมตัวบงชีๅ นๅ าหนัก 
(คะนน) 

คะนน 
ทีไเดຌ 

ระดับ
คุณภาพ 

ขຌอสนอนะ 

กลุมตัวบงชีๅพืๅนฐาน 

ตัวบงชีๅทีไ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนของผูຌรียน 

 

20.00 10.43 พอ฿ชຌ 

       ผูຌ รียนควรเดຌรับการพัฒนา฿หຌมี
ผลสัมฤทธิ่ทางการรียนสูงขึๅน ฿นกลุม
สาระการรียนรูຌภาษาเทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาละ
วัฒนธรรม สุขศึกษาละพลศึกษา ศิลปะ 
ละการงานอาชีพฯ ดยครูควรวิคราะห์
ผลการสอบ O-NET/ผลสัมฤทธิ่ทางการ
รียน จากปการศึกษาทีไผานมา น าผล
การวิคราะห์มาจัดกิจกรรมการสอนซอม
สริมอย าง ป็ น ระบบ  ดยค านึ งถึ ง
ศักยภาพของผูຌรียน หรือจัดครงการยก
พระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียนของ
ผูຌรียนทัๅง 7 กลุมสาระการรียนรูຌ ทัๅงนีๅ
ควรด านินการภาย฿น 1 ป 

ตัวบงชีๅทีไ 6 
ประสิทธิผลของ
การจัดการรียน
การสอนทีไนຌน

ผูຌรียนปน็ส าคัญ 
 

10.00 8.00 ดี 

1. ค รู ค ว ร จั ด ต รี ย ม  ละ ฿ชຌ สืไ อ ฿หຌ
หมาะสมกับกิจกรรม มีการประมิน
ความกຌาวหนຌาของผูຌรียนดຌวยวิธีการทีไ
หลากหลาย  ละวิ ค ราะห์ ผลการ
ประมินละน ามา฿ชຌ฿นการซอมสริม
ละพัฒนาผูຌรียน รวมทัๅงปรับปรุงการ
จัดการรียนการสอน 

2. สถานศึกษาควรน าผลจากการพัฒนา
ครู฿นวิชาทีไสอน หรือวิชาครูตามทีไ คุรุ
สภาก าหนด (เมตไ ากวา 20 ชัไวมงตอป) 
ละน าผลการประมินผนการจัดการ
รียนรูຌ ผลการประมินละผลการจัดการ
รียนรูຌ การประมินบบวัด บบทดสอบ
ของครู ทุกคน ทุกภาคการศึกษา เป
พัฒนาครูตละคนอยางป็นระบบ 
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กลุมตัวบงชีๅ นๅ าหนัก 
(คะนน) 

คะนน 
ทีไเดຌ 

ระดับ
คุณภาพ 

ขຌอสนอนะ 

กลุมตัวบงชีๅพืๅนฐาน 

ตัวบงชีๅทีไ 7 
ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ
ละการพัฒนา
สถานศึกษา 

 

5.00 4.80 ดีมาก 

        สถานศึกษามีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการทีไ ดีอยูลຌว ตควร
สงสริม฿หຌคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅน
พืๅนฐานมีการตงตัๅงทีไปรึกษาหรืออนุ
คณะกรรมการ พืไอชวย฿นการบงบา
ภาระงาน ทัๅงดຌานกิจกรรมละการสดง
ความคิดหใน฿นการพัฒนาสถานศึกษา฿หຌ
มี ร อ บ ค อ บ  ล ะ ป ฏิ บั ติ เ ดຌ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ มีการวางผนละจัด฿หຌมี
ป ฏิ ทิ น ห นຌ า ทีไ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร
สถานศึกษาชัดจน ละติดตามการ
ปฏิบัติงาน ฿หຌมีการประชุมอยางนຌอย
ภาครียนละ 2 ครัๅง ป็นอยางนຌอย ละ
รายงานผลการประชุม฿หຌหนวยงานตຌน
สังกัดทราบภาย฿น 15 วัน นับจากวันทีไมี
การประชุม พืไอพัฒนาสูความป็นลิศ
ของสถานศึกษา ละตรียมพรຌอมสู
ป ระชาคมอาซี ยน ต อ เป  ทัๅ งนีๅ ค วร
ด านินการภาย฿น 1 ป 

ตัวบงชีๅทีไ 8 
พัฒนาการของ

การประกัน
คุณภาพภาย฿น
ดยสถานศึกษา
ละตຌนสังกัด 

 

5.00 4.95 ดีมาก 

สถานศึกษาควรรักษาประสิทธิภาพของ
การประกันคุณภาพ฿หຌมรการพัฒนา
อยางตอนืไอง พืไอความยัไงยืนละพัฒนา
สูความป็นลิศตอเป ดยมีการประชุม
บุคลากรทางการศึกษา฿หຌมีความขຌา฿จ
ละรวมรับผิดชอบ฿นการด านินการ฿หຌ
ถือวาระบบประกันคุณภาพภาย฿นป็น
สวนหนึไงของวฒันธรรมขององค์กรทีไตຌอง
ปฏิบัติอยางตอนืไองครอบคลุมทัๅง 8 
ขัๅนตอน ทัๅงนีๅควรด านินการภาย฿น 1 ป 
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กลุมตัวบงชีๅ นๅ าหนัก 
(คะนน) 

คะนน 
ทีไเดຌ 

ระดับ
คุณภาพ 

ขຌอสนอนะ 

กลุมตัวบงชีๅอัตลักษณ์ 

ตัวบงชีๅทีไ 9 
ผลการพัฒนา฿หຌ
บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ 
ละวัตถุประสงค์
ของการจัดตัๅง
สถานศึกษา 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

        สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการ
พัฒนา฿หຌบรรลุตามปรัชญา วิ สัยทัศน์ 
พันธกิจ ละวัตถุประสงค์ของการจัดตัๅง
สถานศึกษา฿หຌยัไงยืน พืไอพัฒนาสูความ
ป็นลิศของสถานศึกษาตอเป ดยพัฒนา
ผูຌรียน฿หຌมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทีไ
สถานศึกษาก าหนดอยางป็นรูปธรรมทีไ
ชั ด จ น  นຌ น คุ ณ ธ ร ร ม  นຌ อ ม น า
พระราชด าริ  ซึไงควรมีการด านินงาน
ตามครงการอยางตอนืไอง ฿หຌป็นทีไรูຌจัก
ละป็นบบอยางทีไ ดีตอ ยาวชน฿น
ชุมชน ทัๅงนีๅควรด านินการภาย฿น 1 ป 

ตัวบงชีๅทีไ 10 
ผลการพัฒนาตาม
จุดนຌนละจุดดน
ทีไสงผลสะทຌอน
ป็นอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

        สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการ
พัฒนาตามจุดนຌน ละจุดดนทีไสงผล
สะทຌอนป็นอกลักษณ์ของสถานศึกษา฿หຌ
ยัไงยืน พืไอพัฒนาสูความป็นลิศของ
สถานศึกษาตอเป ดยพัฒนาสถานศึกษา
฿หຌมีอกลักษณ์ตามทีไสถานศึกษาก าหนด
อยางป็นรูปธรรมทีไชัดจน งามพรຌอม 
ทัๅงกาย วาจา ฿จ  ละตรียมพรຌอมขຌาสู
ป ระชาคมอาซี ยนต อ เป  ทัๅ งนีๅ ค วร
ด านินการภาย฿น 1 ป 
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กลุมตัวบงชีๅ นๅ าหนัก 
(คะนน) 

คะนน 
ทีไเดຌ 

ระดับ
คุณภาพ 

ขຌอสนอนะ 

กลุมตัวบงชีๅมาตรการสงสริม 

ตัวบงชีๅทีไ 11 
ผลการด านินงาน
ครงการพิศษ
พืไอสงสริม
บทบาทของ
สถานศึกษา 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

สถานศึกษาควรธ ารงรักษาครงการ
การรณรงค์ปງองกัน ละกຌเขปัญหา
ยาสพติด ละครงการลดลกรຌอน
ดຌวยวิถีพอพียง อยางตอนืไอง พืไอ
กຌปัญหายาสพ ติด฿น ชุมชนรอบ
สถานศึกษา ละลดปัญหาลกรຌอน
อยางยัไงยืน ทัๅงนีๅควรด านินการภาย฿น 
1 ป 

ตัวบงชีๅทีไ 12 
ผลการสงสริม

พัฒนาสถานศึกษา
พืไอยกระดับ

มาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน ละ

พัฒนาสูความป็น
ลิศ ทีไสอดคลຌอง
กับนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 สถานศึกษาควรผดุงรักษามาตรฐาน 
สูมาตรฐานสากล฿นอนาคต ดยมีการ
ด านินงาน/ครงการอยางป็นระบบ
ละตอนืไอง ฿หຌสอดคลຌองตามนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ซึไงสรຌาง
ระบบการมีสวนรวมจากทุกฝຆาย พืไอ
รวมกันพฒันาสถานศึกษายิไงขึๅน ทัๅงนีๅ
ควรด านินการภาย฿น 1 ป 

คะนนรวม 100.00 86.68 ดี  

 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       รับรอง         เมรับรอง 
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วิคราะห์สถานศึกษาจากผลการประมิน 
 

ปัจจัยภาย฿นสถานศึกษา 
จุดดน (S) จุดควรพัฒนา (W) 

ดຌานผลการจัดการศึกษา  
        ผูຌรียนมีนๅ าหนัก สวนสูง สมรรถภาพทางกาย
ตามกณฑ์มีจิต฿จทีไขຌมขใง รูຌจักหลีกลีไยงตอภาวะทีไ
กอ฿หຌกิดอันตรายสิไงมอมมา กม ครืไองดืไม
อลกอฮอล์ ละหางเกลยาสพติด ผูຌรียนมี
สุนทรียภาพ ดຌานศิลปะ ดนตรี กีฬาละนันทนาการ 
มีจิต฿จทีไมีคุณธรรม จริยธรรม ละความป็นเทย 
ผูຌรียนรูຌจักรียนรูຌดຌวยตนองอยางตอนืไอง ดย
สถานศึกษาเดຌจัดหาสืไอทคนลยี ฿หຌผูຌรียนเดຌศึกษา
คຌนควຌาดຌวยตนอง สามารถ฿ชຌสืไออินทอร์นใตเดຌทุก
ทีไภาย฿นสถานศึกษามี 
        กิจกรรม ICT ตามนยบายรียนฟรี 15 ป ฿หຌ
฿ชຌการสืบคຌนละพิมพ์งานเดຌตามทีไก าหนด ผูຌรียนมี
ความสามารถดຌานการคิดละปฏิบัติงานพืไอสังคม
ผานกิจกรรมตางโ ฿นครงการ To Be Number 
One ดยฉพาะศูนย์พืไอนวัยรุน ซึไงผูຌรียนรวมคิด
กຌปัญหา฿นลักษณะพืไอนชวยพืไอน พีไชวยนຌอง 
สงผล฿หຌผูຌรียนมีคุณลักษณะสอดคลຌองกับอัตลักษณ์
ตามทีไสถานศึกษาก าหนด฿นดຌาน นຌนคุณธรรม 
นຌอมน าพระราชด าริ  ละบรรลุตามจุดนຌน จุดดน
ทีไสงผลสะทຌอนป็นอกลักษณ์ของสถานศึกษา฿น
ดຌาน งามพรຌอม ทัๅงกาย วาจา ฿จ  เดຌรับการ
ยอมรับจากชุมชนละองค์กรภายนอก ดยมีผลงาน
ป็นทีไประจักษ์มากมาย 
        สถานศึกษาก าหนดครงการพิศษ2 ครงการ 
คือ ครงการรณรงค์ปງองกันละกຌเขปัญหายาสพ
ติดพืไอกຌปัญหายาสพติด฿นชุมชนรอบสถานศึกษา
ทีไป็นชุมชนออัด มีความสีไยง฿นรืไองยาสพติด 
ละครงการลดลกรຌอนดຌวยวิถีพอพียง พืไอ฿หຌ
ผูຌรียนเดຌปลูกตຌนเมຌละพิไมพืๅนทีไสีขียวภาย฿น
สถานศึกษา บຌานละชุมชน฿นขตทีไ 
 

ดຌานผลการจัดการศึกษา 
      ผูຌรียนมีผลสัมฤทธิ่ทางการรียนตไ ากวาระดับ
ดี฿นกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา ละวัฒนธรรม 
สุขศึกษาละพลศึกษา ศิลปะ ละการงานอาชีพ
ละทคนลยี 
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ปัจจัยภาย฿นสถานศึกษา 
จุดดน (S) จุดควรพัฒนา (W) 

ดຌานผลการจัดการศึกษา (ตอ) 
ตนองอาศัยอยู จากการกຌปัญหาดังกลาวสามารถ
ป็นบบอยางของการปลีไยนปลงทีไดีขึๅนทัๅงสอง
ครงการ ฿นการป็นบบอยางละป็นทีไยอมรับของ
สถานศึกษาละองค์กรภายนอก ฿นดຌานการรณรงค์
ปງองกันปัญหายาสพติด ดຌวยกิจกรรมทีไหลากหลาย 
ละการ฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง฿นการ
ลดมลพิษละอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ดยมีรางวัลจาก
หนวยงานตางโรับรอง ละป็นหลงรียนรูຌของ
สถานศึกษาทัๅง฿นละตางจังหวัด        
ดຌานการบริหารจัดการศึกษา 
       ผูຌบริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผูຌน า ฿ชຌระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความปรง฿ส 
ป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ ตลอดจนมีการน าระบบละ
วิธีการบริหารจัดการนว฿หมมา฿ชຌควบคูกับการ
สรຌางผูຌน าการปลีไยนปลง มีการบริหารจัดการดຌาน
การงินละงบประมาณทีไนຌนผูຌ รียนป็นส าคัญ 
(demand side) ดยสถานศึกษาด านินการดังนีๅ 
กระจายอ านาจการบริหารละการจัดการศึกษา฿หຌ
ครู บุคลากรมีสวนรวม฿นการด านินการละการ
ตัดสิน฿จ พัฒนาการบริหารจัดการ พืไอพิไมอกาส
ทางการศึกษา฿หຌผูຌรียนทุกคน พัฒนาระบบบริหาร
จัดการพืไอสงสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ภาคอกชน ละทุกภาคสวน฿นการจัด
การศึกษาละสนับสนุนการศึกษาละรียนรูຌ฿หຌมาก
ขึๅน พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรพืไ อ
การศึกษา฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสถานศึกษามี
ผนการด า นิ น งานประจ าป ตามก ลุ มรักษ า
มาตรฐาน ทีไ สอดคลຌองกับนวทางการปฏิ รูป
การศึกษา 

ดຌานการบริหารจัดการศึกษา 
       เมมี 
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ปัจจัยภาย฿นสถานศึกษา 
จุดดน (S) จุดควรพัฒนา (W) 

ดຌานการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็น
ส าคัญ 
 
       เมมี 

ดຌานการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็น
ส าคัญ 
       ครูบางทานเมเดຌ จัดตรียมละ฿ชຌ สืไ อ฿หຌ
หมาะสมกับกิจกรรม เมเดຌประมินความกຌาวหนຌา
ของผูຌรียนดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย ละขาดการ
วิคราะห์ผลการประมินละน ามา฿ชຌ฿นการซอม
สริมละพัฒนาผูຌรียน รวมทัๅงปรับปรุงการจัดการ
รียนการสอน 
        สถานศึกษาขาดการน าผลการประมินจาก
การทีไเดຌรับการพัฒนา฿นวิชาทีไสอน การประมิน
ผนการจัดการรียนรูຌ การจัดกิจกรรมการรียนรูຌ 
การประมินบบวัด บบทดสอบเปพัฒนาครูต
ละคนอยางป็นระบบ 

ดຌานการประกันคุณภาพภาย฿น 
       สถานศึกษาเดຌรับการประมินจากตຌนสังกัด มี
คะนนระดับดีมาก มีระบบการประกันคุณภาพครบ
ทัๅง 8 ขัๅนตอน ละมีผลการด านินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา มีพัฒนาการ
ละสอดคลຌองกับรายงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
สถานศึกษาตัๅงอยู฿นขตชุมชนทีไมีความจริญติบต
ทางงดຌานศรษฐกิจ ดຌานการศึกษา ละดຌานสังคม มี
นักการมืองทຌองถิไนทีไมีความรูຌ ความสามารถ พรຌอม
฿หຌการสนับสนุนดຌานการศึกษา ผูຌปกครองสวน฿หญ
฿หຌความสน฿จ฿นการศึกษาของบุตรหลาน สนับสนุน
ดຌานการศึกษา มีความขຌมขใง ป็นปຄกป็นผน ละ
ยัไงยืน สงผล฿หຌสถานศึกษาเดຌรับการสนับสนุนจาก
ศิษย์กา สมาคมผูຌปกครอง ละครู มูลนิธิ ตลอดจน
ครือขายผูຌปกครอง รวมทัๅงองค์กรภาครัฐละอกชน 
ทัๅงทางดຌานความคิด การรวมด านินครงการ/
กิจกรรมตางโ ละการระดมทรัพยากรชวย฿นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดยจัดตัๅงป็นครือขาย
ผูຌปกครอง 

ดຌานการประกันคุณภาพภาย฿น 
       นืไองดຌวยศรษฐกิจทีไติบตของจังหวัดท า฿หຌ
กลุมคนจากจังหวัดตางโ ทัไวทุกภาค ดินทางขຌา
มาประกอบอาชีพ ละมีความตຌองการน าบุตร
หลานขຌาศึกษา฿นสถานศึกษาทีไมีชืไอสียงของ
จังหวัด สภาพวดลຌอมของสถานศึกษาจึง
กลายป็นสังคมมือง ทีไมีสภาพศรษฐกิจทีไดี ต฿น
ขณะดียวกัน ชุมชนมีสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการ
กิดปัญหาสังคมมากมาย ชน ปัญหาการจราจร 
ปัญหาสิไงวดลຌอม ปัญหาครอบครัว อาชญากรรม 
ปัญหายาสพติด ละปัญหาวัฒนธรรมทีไออนอลง 
ท า฿หຌผูຌรียนหลานีๅมีพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ 
เดຌก มารงรียนสาย ขาดรียน หนีรียน เมตัๅง฿จ
รียน ฝຆาฝนระบียบวินัย เมขຌารวมกิจกรรม 
ท าลายทรัพย์สินของสถานศึกษา ป็นตຌน 
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ผลการสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 3  
ปรียบทียบปีการศึกษา 2556 - 2557 ระดับรงรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกดั ,ระดับประทศ 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร ์ภูกใต  
฿นพระราชูปถัมภ์ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คะนนฉลีไย 

ระดับรงรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประทศ 

2556 2557 พิไม/ลด 2556 2557 พิไม/ลด 2556 2557 พิไม/ลด 2556 2557 พิไม/ลด 

ภาษาเทย 50.37 37.97 -12.40 47.03 36.72 -10.31 44.43 35.39 -9.04 44.25 35.20 -9.05 
สังคมศึกษา 45.22 51.07 5.85 41.64 48.86 7.22 39.48 46.94 7.46 39.37 46.76 7.39 
ภาษาอังกฤษ 33.48 27.77 -5.71 33.47 29.44 -4.03 29.99 27.09 -2.90 30.35 27.46 -2.89 
คณิตศาสตร์ 27.54 31.50 3.96 27.38 31.83 4.45 25.41 29.59 4.18 25.45 29.65 4.20 
วิทยาศาสตร์ 41.80 42.23 0.43 39.94 41.02 1.08 38.04 38.77 0.73 37.95 38.62 0.67 
สุขศึกษาละพลศึกษา 62.19 64.72 2.53 59.88 62.03 2.15 58.72 59.72 1.00 58.30 59.32 1.02 
ศิลปะ 45.65 47.01 1.36 45.01 46.33 1.32 43.88 43.24 -0.64 43.65 43.14 -0.51 
การงานอาชีพ 50.31 48.53 -1.78 46.81 47.29 0.48 44.82 45.87 1.05 44.46 45.42 0.96 

ฉลีไยรวม 44.57 43.85 -0.72 42.65 42.94 0.30 40.60 40.83 0.23 40.47 40.70 0.22 

 
 

ผลการสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 6  
ปรียบทียบปีการศึกษา 2556 - 2557 ระดับรงรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกดั ,ระดับประทศ 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร ์ภูกใต  
฿นพระราชูปถัมภ์ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คะนนฉลีไย 

ระดับรงรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประทศ 

2556 2557 พิไม/ลด 2556 2557 พิไม/ลด 2556 2557 พิไม/ลด 2556 2557 พิไม/ลด 

ภาษาเทย 54.21 53.78 -0.43 55.34 56.51 1.17 49.87 51.41 1.54 49.26 50.76 1.50 
สังคมศึกษา 35.01 36.93 1.92 35.73 39.07 3.34 33.19 36.81 3.62 33.02 36.53 3.51 
ภาษาอังกฤษ 27.74 24.53 -3.21 31.76 29.41 -2.35 25.05 23.12 -1.93 25.35 23.44 -1.91 
คณิตศาสตร์ 20.58 22.42 1.84 23.83 26.19 2.36 20.43 21.74 1.31 20.48 21.74 1.26 
วิทยาศาสตร์ 32.52 32.50 -0.02 32.81 35.09 2.28 30.60 32.67 2.07 30.48 32.54 2.06 
สุขศึกษาละพลศึกษา 67.83 54.14 -13.69 66.24 56.10 -10.14 62.46 52.48 -9.98 62.03 51.94 -10.09 
ศิลปะ 31.67 36.11 4.44 31.54 36.62 5.08 29.17 34.90 5.73 29.00 34.64 5.64 
การงานอาชีพ 53.97 49.93 -4.04 52.98 51.20 -1.78 50.71 49.71 -1.00 49.98 49.01 -0.97 

ฉลีไยรวม 40.44 38.79 -1.65 41.28 41.27 0.00 37.69 37.86 0.17 37.45 37.58 0.12 

 

ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2557-2560 



 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ ภูกใต  ฿นพระราชูปถัมภ์สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

30 ผนปฏิบัตกิารประจ าปีการศกึษา 2561 

 
ผลการสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 3  

ปรียบทียบปีการศึกษา 2557 - 2558 ระดับรงรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกดั ,ระดับประทศ 
รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร ์ภูกใต  

฿นพระราชูปถัมภ์ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คะนนฉลีไย 

ระดับรงรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประทศ 

2557 2558 พิไม/ลด 2557 2558 พิไม/ลด 2557 2558 พิไม/ลด 2557 2558 พิไม/ลด 

ภาษาเทย 37.97 45.69 7.72 36.72 43.84 7.12 35.39 42.89 7.50 35.20 42.64 7.44 
สังคมศึกษา 51.07 51.02 -0.05 48.86 48.56 -0.30 46.94 46.42 -0.52 46.76 46.24 -0.52 
ภาษาอังกฤษ 27.77 34.29 6.52 29.44 34.45 5.01 27.09 30.16 3.07 27.46 30.62 3.16 
คณิตศาสตร์ 31.50 35.20 3.70 31.83 34.99 3.16 29.59 32.42 2.83 29.65 32.40 2.75 
วิทยาศาสตร์ 42.23 40.06 -2.17 41.02 39.52 -1.50 38.77 37.88 -0.89 38.62 37.63 -0.99 

ฉลีไยรวม 38.11 41.25 3.14 37.57 40.27 2.70 35.56 37.95 2.40 35.54 37.91 2.37 

 
 
 

ผลการสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 6  
ปรียบทียบปีการศึกษา 2557 - 2558 ระดับรงรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกดั ,ระดับประทศ 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร ์ภูกใต  
฿นพระราชูปถัมภ์ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คะนนฉลีไย 

ระดับรงรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประทศ 

2557 2558 พิไม/ลด 2557 2558 พิไม/ลด 2557 2558 พิไม/ลด 2557 2558 พิไม/ลด 

ภาษาเทย 53.78 56.23 2.45 56.51 55.83 -0.68 51.41 49.95 -1.46 50.76 49.36 -1.40 
สังคมศึกษา 36.93 41.34 4.41 39.07 41.65 2.58 36.81 40.01 3.20 36.53 39.71 3.18 
ภาษาอังกฤษ 24.53 28.89 4.36 29.41 31.71 2.30 23.12 24.68 1.56 23.44 24.98 1.54 
คณิตศาสตร์ 22.42 26.79 4.37 26.19 30.72 4.53 21.74 26.65 4.91 21.74 26.59 4.85 
วิทยาศาสตร์ 32.50 35.81 3.31 35.09 35.91 0.82 32.67 33.55 0.88 32.54 33.40 0.86 

ฉลีไยรวม 34.03 37.81 3.78 37.25 39.16 1.91 33.15 34.97 1.82 33.00 34.81 1.81 



 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ ภูกใต  ฿นพระราชูปถัมภ์สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
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ผลการสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 3 

ปรียบทียบปีการศึกษา 2558 - 2559 ระดับรงรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกดั ,ระดับประทศ 
รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร ์ภูกใต  

฿นพระราชูปถัมภ์ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คะนนฉลีไย 

ระดับรงรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประทศ 

2558 2559 พิไม/ลด 2558 2559 พิไม/ลด 2558 2559 พิไม/ลด 2558 2559 พิไม/ลด 

ภาษาเทย 45.69 53.11 7.42 43.84 48.65 4.81 42.89 46.81 3.92 42.64 46.36 3.72 
สังคมศึกษา 51.02 54.69 3.67 48.56 51.77 3.21 46.42 49.34 2.92 46.24 49.00 2.76 
ภาษาอังกฤษ 34.29 36.08 1.79 34.45 36.62 2.17 30.16 31.39 1.23 30.62 31.80 1.18 
คณิตศาสตร์ 35.20 35.09 -0.11 34.99 32.47 -2.52 32.42 29.53 -2.89 32.40 29.31 -3.09 
วิทยาศาสตร์ 40.06 38.56 -1.50 39.52 36.92 -2.60 37.88 35.12 -2.76 37.63 34.99 -2.64 

ฉลีไยรวม 41.25 43.51 2.25 40.27 41.29 1.01 37.95 38.44 0.48 37.91 38.29 0.39 

 

 

 

ผลการสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 6  
ปรียบทียบปีการศึกษา 2558 - 2559 ระดับรงรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกดั ,ระดับประทศ 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร ์ภูกใต ฿นพระราชูปถัมภ์ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คะนนฉลีไย 

ระดับรงรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประทศ 

2558 2559 พิไม/ลด 2558 2559 พิไม/ลด 2558 2559 พิไม/ลด 2558 2559 พิไม/ลด 

ภาษาเทย 56.23 60.59 4.36 55.83 57.91 2.08 49.95 53.09 3.14 49.36 52.29 2.93 
สังคมศึกษา 41.34 39.20 -2.14 41.65 38.82 -2.83 40.01 36.17 -3.84 39.71 35.89 -3.82 
ภาษาอังกฤษ 28.89 30.41 1.52 31.71 34.44 2.73 24.68 27.35 2.67 24.98 27.76 2.78 
คณิตศาสตร์ 26.79 26.07 -0.72 30.72 28.20 -2.52 26.65 24.90 -1.75 26.59 24.88 -1.71 
วิทยาศาสตร์ 35.81 33.25 -2.56 35.91 33.15 -2.76 33.55 31.77 -1.78 33.40 31.62 -1.78 

ฉลีไยรวม 37.81 37.90 0.09 39.16 38.50 -0.66 34.97 34.66 -0.31 34.81 34.49 -0.32 

 
 
 
 
 



 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร์ ภูกใต  ฿นพระราชูปถัมภ์สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

32 ผนปฏิบัตกิารประจ าปีการศกึษา 2561 

 
ผลการสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 3 

ปรียบทียบปีการศึกษา 2559 - 2560 ระดับรงรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกดั ,ระดับประทศ 
รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร ์ภูกใต ฿นพระราชูปถัมภ์ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คะนนฉลีไย 

ระดับรงรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประทศ 

2559 2560 พิไม/ลด 2559 2560 พิไม/ลด 2559 2560 พิไม/ลด 2559 2560 พิไม/ลด 

ภาษาเทย 53.11 55.16 2.05 48.65 51.96 3.31 46.81 48.77 1.96 46.36 48.29 1.93 
ภาษาอังกฤษ 36.08 32.81 -3.27 36.62 34.84 -1.78 31.39 30.14 -1.25 31.80 30.45 -1.35 
คณิตศาสตร์ 35.09 31.05 -4.04 32.47 30.22 -2.25 29.53 26.55 -2.98 29.31 26.30 -3.01 
วิทยาศาสตร์ 38.56 34.77 -3.79 36.92 34.16 -2.76 35.12 32.47 -2.65 34.99 32.28 -2.71 

ฉลีไยรวม 40.71 38.45 -2.26 38.67 37.80 -0.87 35.71 34.48 -1.23 35.62 34.33 -1.29 

                           

 

 

ผลการสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 6  
ปรียบทียบปีการศึกษา 2559 - 2560 ระดับรงรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกดั ,ระดับประทศ 

รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทร ์ภูกใต ฿นพระราชูปถัมภ์ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กลุมสาระการรียนรูຌ 
คะนนฉลีไย 

ระดับรงรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประทศ 

2559 2560 พิไม/ลด 2559 2560 พิไม/ลด 2559 2560 พิไม/ลด 2559 2560 พิไม/ลด 

ภาษาเทย 60.59 55.71 -4.88 57.91 54.50 -3.41 53.09 50.07 -3.02 52.29 49.25 -3.04 
สังคมศึกษา 39.20 35.84 -3.36 38.82 37.15 -1.67 36.17 34.96 -1.21 35.89 34.70 -1.19 
ภาษาอังกฤษ 30.41 30.50 0.09 34.44 36.05 1.61 27.35 27.91 0.56 27.76 28.31 0.55 
คณิตศาสตร์ 26.07 24.80 -1.27 28.20 28.50 0.30 24.90 24.64 -0.26 24.88 24.53 -0.35 
วิทยาศาสตร์ 33.25 32.00 -1.25 33.15 31.25 -1.90 31.77 29.48 -2.29 31.62 29.37 -2.25 

ฉลีไยรวม 37.90 35.77 -2.13 38.50 37.49 -1.01 34.66 33.41 -1.24 34.49 33.23 -1.26 

 
 
 


