
๑ 
 

ก าหนดการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา  
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
วันศุกร์ที่  ๗  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ

ท่ี 
สถานที่ เวลา กิจกรรม ผูป้ฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

๑ ถนนทางเข๎า   
ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

 

๐๘.๐๐ น. -เข๎าแถวต๎อนรับคณะกรรมการ 
ประเมิน 
 
 
 

 
 

ด.ช.ธนกร ชํางเหล็ก 
ด.ช.กฤตนัย ไกรลาศ 
ด.ช.พัศกร บุญลึก 
ด.ช.ภาณุพงศ์ มะธุระ 
ด.ช.อนุสรณ์ เภร ี
ด.ญ.จารุภา จันทร์ชํวง 
ด.ญ.กรรทิมา ฤทธิกุล 
ด.ญ.วรัญญา ทองพรุสยาม 
ด.ญ.หงส์ฟ้า ทบภักด ี
ด.ญ.นิสิตา แสงตาขุน 

อ..วัชระ 
อ.ศุภชัย 

๒ หน๎าประตู
ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

๐๘.๐๕ น. -นักเรียนติดชํอดอกไม๎ให๎
คณะกรรมการประเมินและแขก
ผู๎มีเกียรติ 

ด.ญ.ชาลิสา สถิตย ์
ด.ญ. มัณฑิตา แก๎วยิ้ม 
ด.ญ.พิรชา เหมรา 
ด.ญ.ลัดดา  ดาเรียน 
ด.ญ.อุมากรณ์ แก๎วยิ้ม 
ด.ญ.ประติมากร สุขเจริญ 

อ.สุจิตรา 
อ.ธันยากร 
 

๓ หน๎าประตู
ห๎องโสตทัศน
ศึกษาด๎านใน 

๐๘.๑๐น. -นักเรียนมอบคูํมือการประเมิน
ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให๎
คณะกรรมการประมิน 

น.ส.เบญจมาศ ขจร 
น.ส.อิสริยา โออินทร ์

อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

๔ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 
 

๐๘.๑๕ น. -รับรองคณะกรรมการประเมิน
และผู๎มารํวมงาน 

น.ส.ศันศนีย์ สุธานันท ์
น.ส.วิไลรัตน์ รอดโหม๎ง 
น.ส.กมลชนก รักสุข 
น.ส.เบญจมาศ โอํเอี่ยม 

อ.กมลพัชญ ์
อ.ประณาล ี
อ.เพ็ญรัศม ี
อ.สโรชา 
นางขนิษศร 

๕ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

๐๘.๔๐ -พิธีกรกลําวต๎อนรับ อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

 
 
 
 
 



๒ 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

สถานที่ เวลา กิจกรรม ผูป้ฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

๖ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 
 

๐๘.๕๐ น. -แนะน าแขกผู๎มีเกียรติ 
จากเครือขํายอ าเภอบ๎านตาขุน 
๑.นายอ าเภอบ๎านตาขุน 
นายกล๎าณรงค์ ยุติธรรม 
๒.นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ ์
(ผู๎อ านวยการเข่ือนรัชชประภา 
๓.พ.ต.อ. จ าโนทย์ แก๎วขาว 
(ผู๎ก ากับสถานีต ารวจภูธรบ๎าน
ตาขุน) 
๔.นายเชาวลิต ชํวยสงค ์
(นายกเทศมนตรีต าบลบ๎าน
เชี่ยวหลาน) 
๕.นายธีระศักดิ์ สอนมี 
(นายกเทศมนตรีต าบลบ๎าน 
ตาขุน) 
๖. นายไตรรัตน์ ขุนหลัด 
(สาธารณสุขอ าเภอบ๎านตาขุน) 
๗.นายเสรี  เพชรฤทธิ ์
(หัวหน๎าศูนย์บริการจัดการ
ประมงน้ าจืดภาคใต)๎ 
๘.พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน ์
(ผู๎บังคับกองร๎อยต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 416) 
๙. นางมาลี ชูศร ี
(ผู๎อ านวยการโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านเชี่ยว 
หลาน-ไกรสร) 
๑๐.นายสุขโข สาเรศ 
(อดีตผู๎อ านวยการโรงเรียนรัชช 
ประภาวิทยาคม ที่ปรึกษา 
การด าเนินงานสถานศึกษา
พอเพียง) 
๑๑.นายณรงฤทธิ์  ทองมุสิทธิ์ 
เจ๎าของบริษัทแพภูตะวัน 
ประธานชมรมผู๎ประกอบการ
แพที่พัก 

อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 



๓ 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

สถานที่ เวลา กิจกรรม ผูป้ฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

   ๑๒.นายสุรินทร์  ศรีสวัสดิ์ 
(ก านันต าบลเขาพัง) 
๑๓. นายไพศาล เจริญ 
(ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ ๑) 
๑๔. นางเรวดี รักมาก 
(ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ ๒) 
๑๕. นายมนต์รัก  เกตุนุสิทธิ ์
(ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ ๓) 
๑๖. นายสุเชษฐ  ถาพร 
(ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ ๔) 
๑๗.ประธานชุมชนต าบลเขา
พัง ๑๒ ชุมชน 
     - นายบุญเลิศ ทองจันทร์
(บ๎านแสนสุข) 
     -นางระเริงชล เหมรา 
(รํวมใจพัฒนา) 
     -น.ส.ชื่นจิตร ชํวยสงค ์
(บ๎านไกรสรพัฒนา) 
     -น.ส.อํอนอุมา ถาพร 
(บ๎านต๎นโดนรํวมใจ) 
    -นายธวัชชัย รอดจิตต ์
(บางแก๎วสามัคคี) 
    -นางสุจารีย์ วัตสันต ์
(พัฒนาสามัคคี) 
    -นายมนตรี อุดมสุข 
(บ๎านบางเคียนรํวมใจ) 
    -นายสมเกียรติ ชนะ 
(บ๎านสันติสุข) 
    -นายฤทธิรงค์ ฤทธิกุล 
บ๎านเขาเทพพิทักษ์ 
   -นายสุคนธ์  สถิต 
(บ๎านใหมํพัฒนา) 
   -นายหฤษฎ์ สาล ี
(บ๎านหน๎าเขา)  

  

 
 



๔ 
 

ล าดับ
ท่ี 

สถานที่ เวลา กิจกรรม ผูป้ฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

      -นายมนต์รัก เกตุนุสิทธิ ์
บ๎านหน๎าฮะ) 
-แนะน าแขกผู๎มีเกียรติ 
จากหนํวยงานต๎นสังกัดและ
สถานศึกษา 
๑. นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร 
รองผู๎อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  
๒. นางวัลภา นาคประสม  
(ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ  (อ านวยการกลุํมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๑) 
๓. นางสุจินต์ ภิญญานิล  
(ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๑) 
๔.ผู๎บริหารโรงเรียน 
๕.คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม 
  -นายสุรพล พงศ์ประภากรณ์  
(ประธาน) 
  -นายสุเชษฐ ถาพร 
(ผู๎แทนผู๎ปกครอง) 
  -นายจรุง กัณรงค ์
(ผู๎แทนครู) 
 -นายสุทธิ เพ็งจันทร ์
(ผู๎แทนองค์กรชุมชน) 
  -นายสุรินทร์ ศรีสวัสดิ ์
(ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
  -น.ส.จันทร์จิรา วัญญา 
(ผู๎แทนศิษย์เกํา) 
 
 

  



๕ 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

สถานที่ เวลา กิจกรรม ผูป้ฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

   
 
 
 

-นายธวัชชัย ใจกว๎าง 
(ผู๎แทนองค์การศาสนา 
-นางเพียงจันทร์ ฤทธิ์ประดิษฐ์
โชค(ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
-วําที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

  

๗ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

๐๙.๐๐ น. ผู๎แทนโรงเรียน (นายกล๎า
ณรงค์ ยุติธรรม นายอ าเภอ
บ๎านตาขุน )กลําวต๎อนรับ
คณะกรรมการประเมิน 

นายกล๎าณรงค์ ยุติธรรม 
นายอ าเภอบ๎านตาขุน 

อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

๘ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

๐๙.๑๐ น. คณะกรรมการประเมินชี้แจง
รายละเอียดและพบปะกับ
คณะครูและผู๎ที่มารํวมต๎อนรับ 

คณะกรรมการประเมิน อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

๙ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

 

๐๙.๒๐ น. ชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับประวัติ
โรงเรียนและแนวทางการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

อ.ภมิพัฒน ์
อ.สุจิตรา 

อ.ภมิพัฒน ์
อ.สุจิตรา 

๑๐ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

 

๐๙.๓๐ น. นายสุขโข สาเรศ อดีต
ผู๎อ านวยการโรงเรียนรัชชประ
ภาวิทยาคม ที่ปรึกษาโครงการ
สถานศึกษาพอเพียง กลําวถึง
เส๎นทางสูํสถานศึกษาพอเพียง
ในอดีต 

นายสุขโข สาเรศ  อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

๑๑ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

 

๐๙.๔๐ น. นายไพโรจน์ เพชรมณี รอง
นายกเทศมนตรีต าบลบ๎าน
เชี่ยวหลานกลําวถึงการ
ด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนสูํสถานศึกษา 

นายไพโรจน์ เพชรมณี อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

๑๒ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

 

๐๙.๕๐ น. นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร 
รองผู๎อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่  ในฐานะหนํวยการต๎น
สังกัด  ได๎กลําวกึงการ
สนับสนุนสํงเสริมการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

 



๖ 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

สถานที่ เวลา กิจกรรม ผูป้ฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

๑๓ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

 

๑๐.๐๐ น. วําที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนรัชชประ
ภาวิทยาคม กลําวสรุปข๎อมูล
ของโรงเรียนโดยสังเขป 

วําที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ 
 

อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

๑๔ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

 

๑๐.๑๐ น. การแสดงต๎อนรับชุด “ศาสตร์
ศิลป์ภูมิปัญญา สร๎างพัสตร์ตรา
เพื่อพอเพียง” และถอด
บทเรียนจากกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะดนตรีและ
นาฎศิลป์ 

ด.ช.ปกป้อง ทองสัมฤทธิ์ 
ด.ญ.กนกวรรณ สุขแสง 
ด.ช.กิตติธัช มะธุร 
ด.ญ.ณัญธิยาภรณ์ หาญเกษมศักดิ์ 

ด.ญ.เกวลิน เนาว์โนนทอง  
ด.ญ.เกตุสิริ รักกะเปา  

อ.สโรชา 

๑๕ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

๑๐.๒๐ น. เวทีเสวนาการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายสุขโข สาเรศ
(ผู๎ด าเนินการเสวนา) 
วําที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ 
(ผู๎อ านวยการโรงเรียน) 
นายสวัสดิ์ บุญรัตน ์
(ครูแกนน า) 
น.ส.จิดาภา ก๎ามกุล 
(นักเรียนแกนน า) 
นายสุทธิ เพ็งจันทร ์
(กรรมการสถานศึกษา) 

อ.กมลพัชญ ์
อ.ศุภชัย 

๑๖ ใต๎ถุนอาคาร
ไกรสร 

๑๐.๓๐ น. ชมศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือขําย 
-โรงเรียนบ๎านพัฒนา (สบูํขมิ้น 
เจล สบูํเหลว) 

คณะครูนักเรียนโรงเรียน
บ๎านพัฒนา 

นางสาว
พิมพ์ศรัญ 
นาคพังกาญจน์ 
(ผู๎อ านวยการ) 

-โรงเรียนบ๎านพัฒนา ๒ 
(ต๎นอํอนทานตะวัน) 

คณะครูนักเรียนโรงเรียน
บ๎านพัฒนา ๒ 

นายฐิติพร สุทธิ
จินดาวงศ ์
(ผู๎อ านวยการ) 

-โรงเรียนบ๎านเขาเทพพิทักษ ์
(ต๎นอํอนทานตะวัน) 

คณะครูนักเรียนโรงเรียน
บ๎านเขาเทพพิทักษ์ 

นายเชิดพงศ์ 
ราชสมบัติ 
(ผู๎อ านวยการ) 

-หนํวยอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เข่ือนรัชชประภา 

บุคลากรของเขื่อน นายชัยวัฒน์ 
มานะพันธุ์พงศ ์
(ผู๎อ านวยการ
เข่ือนรัชชประภา 
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ล าดับ
ท่ี 

สถานที่ เวลา กิจกรรม ผูป้ฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

๑๗ ศาลา 
หกเหลี่ยมและ
ศาลาหน๎าห๎อง
สหกรณ์
โรงเรียน 

๑๐.๔๕ น. เย่ียมชมตลาดนัดชุมชน 
-สหกรณ์การเกษตรบ๎านเชี่ยว
หลาน(หมอน ที่นอนยางพารา 
มันเครื่อง ข๎าวสาร ปุ๋ยหมัก) 

บุคลากรของสหกรณ ์ นายวิเชียร 
ชํวยสงค ์
(ผู๎จัดการ) 

ศูนย์ศิลปาชีพบ๎านเชี่ยวหลาน 
(ผ๎าทอ) 

สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ นางวรรณา 
แสงมณ ี
(ประธาน) 

-ร๎านเจ๏อ๎อยปลาส๎ม พนักงานของร๎าน นางภัทรวดี 
แสงแก๎ว 

-เครื่องแกงและผักสดของศูนย์
วิสาหกิจชุมชน หมูํ 9 ควนทอง 

กลุํมวิสาหกิจชุมชน หมูํ 9 
ควนทอง 

ผู๎ใหญํบ๎าน
วัชรินทร์  
วัฒนชัย 

-ขนมชั้น และน้ าผึ้งจากบ๎านทํา
ขนมไทย หมู6ํ พรุไทย 

กลุํมบ๎านทําขนมไทย หมูํ6 
พรุไทย 

ผู๎ใหญํบ๎าน 
ณิชาภัทร  
มะลิวัลย์ 

-ปุ๋ยหมักจากกลุํมเขาพัง กลุํมปุ๋ยหมัก  

๑๘ ใต๎ถุนอาคาร
ไกร 

๑๐.๕๕ น. ชมการถอดบทเรียนจากกลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ด.ญ.วิลาวัลย์ สุริยา 
ด.ญ.กัญญาพัชร แสงแพร๎ว 
ด.ญ.เพชรลดา สุขอุํน 

อ.ชัยวัฒน ์
อ.กมลพัชญ์ 

-ชมการถอดบทเรียนจากกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
(มัทนะพาธา) 

ด.ญ.อมรรัตน์ แพทย์อินทร์ 
ด.ญ.จริยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 
ด.ญ.ปัญจมา อาษานอก 

อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 
 

-ชมการถอดบทเรียนจากกลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์
(สึนามี) 

น.ส.นีรชา  เพชรคีรี 
น.ส.พัชราภรณ์ มุงคุณ  
น.ส.สโรชา ศรีสวัสดิ์ 

อ.มนัสพงษ์ 
อ.เพ็ญรัศม ี
 

- ชมการถอดบทเรียนจากกลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร ์
(โครงงานคณิตศาสตร์) 

น.ส. ธิดารัตน์ กุดนอก 
นายพงศ์ประสิต ศรีสาคร 
น.ส.นริศรา แก๎วทอง   

อ.ชญานิน 
อ.ธันยากร 
อ.ศุภชัย 

ชมการถอดบทเรียนจากกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษา 
ตํางประเทศ(Food and Drink) 

ด.ช.ปรเมษฐ์ ปิยะมิตร 
ด.ญ ณัฐธิดา จันทร์เภา  
ด.ญ.คิรภัสสร  ศรีศิลป์ 

อ.สุกัญญา 
อ.ประณาล ี

ชมการถอดบทเรียนจากกลุํม
สาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและ
พลศึกษา(ลูกประคบ) 

น.ส.ศศิธร อุดมสุข 
น.ส.ชนิดา เพชรคีรี 
น.ส.กานต์ธีรา ชัยธรรม 

อ.วัชระ  
 

 
 
 



๘ 
 

 
ล าดับ

ท่ี 
สถานที่ เวลา กิจกรรม ผูป้ฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

๑๙ ริมสระน้ า ๑๑.๒๕ น. ชมการถอดบทเรียนกิจกรรมพืช
ไรํ (ข๎าวโพด สับปะรด) 

นายพงศกร  จันทร์กลิ่น 
น.ส.สาวพรธิดา  สุขเหลือง . 
น.ส.จิดาภา ก๎ามกุล 

อ.สวัสดิ ์
อ.กมลพัชญ ์
 

ชมการถอดบทเรียนกิจกรรม
ปลาบํอดินและปลาในกระชัง 
(ป.ปลาตากลม) 

ด.ญ.วลัยลักษณ์ ไชยชนะ  
ด.ญ.ธนิษฐา ปานเวช 
ด.ช.รัชชานนท์ จันทร์พฤกษ์ 

อ.บุญเรียง 
อ.ภูมิพัฒน์ 

ชมการถอดบทเรียนกิจกรรม
พืชผักสมุนไพร(น้ าใบเตยหอม) 
 

นายภูริทัศน์  สุขสวัสดิ์ 
นายธรณินทร์ โกหนด 
น.ส.กนกพร ชลารัตน์ 

อ.มนัสพงษ์ 
อ.สุกัญญา 
อ.สโรชา 

ชมการถอดบทเรียนกิจกรรมหมู
หลุม 

ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีสาคร 
ด.ญ.พรรณภัทร ดวงจ าปา  
ด.ญ.สุวภัทร สวนแก๎ว 

อ.วัชระ 
อ.สุจิตรา 
อ.เพ็ญรัศมี 

๒๐ หลังห๎อง
เกษตร 
 

๑๑.๔๐ น. ชมการถอดบทเรียนกิจกรรม
ธนาคารขยะ 

ด.ช.ภูวเดช ศรัทธาสุข 
ด.ญ.จีรนันท์ จุลพฤกษ์ 
ด.ญ.ชาลิสา เภรี 

อ.ชัยวัฒน์  
อ.สุธิดา 
อ.ประณาลี 

๒๑ สวนป่าข๎าง
ห๎องเกษตร 

๑๑.๕๐ น. ชมการถอดบทเรียนกิจกรรมผึ้ง
โพรงไทย 
(เครื่องดื่มน้ าผึ้งโซดาส๎มจี๊ด) 

ด.ช.ภิษณู ศรีสวัสดิ์ 
ด.ช.ผดุงเกียรติ สุขอุํน 
ด.ญ.กัญญานัทธ์ สัมพันธ์ 

อ.จรุง 
อ.ธันยากร 
อ.ชญานิน 

ชมการถอดบทเรียนกิจกรรม
หอยขม 

น.ส.วริศรา แซํซั่ว   
น.ส.อลิสา เกตุนุสิทธิ์  
น.ส.รจนา เกตุนุสิทธิ์ 

อ.จรุง 
อ.สวัสดิ ์
อ.ภูมิพัฒน ์
อ.สุจิตรา 

๒๒ เวทีศรีตรัง 
 

๑๒.๐๐ น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

น.ส.ลลิดา  บัวตูม 
น.ส.ศันศนีย์ สุธานันท ์
น.ส.วิไลรัตน์ รอดโหม๎ง 
น.ส.กมลชนก รักสุข 
น.ส.อลิสา สถิตย ์
น.ส.เบญจมาศ โอํเอี่ยม 

อ.กมลพัชญ ์
อ.ประณาล ี
อ.เพ็ญรัศม ี
อ.สโรชา 
นางขนิษศร 
 

-ฟังเพลงโฟล์คซอง  นายสรศักดิ์ แก๎วเสน 
ด.ญ.หงษ์ฟ้า ทบภักด ี
นายณัฐพงศ์ วิชัยดิษฐ์ 
ด.ช.พัศกร บุญลึก 

อ.สโรชา 
อ.ชัยวัฒน ์
อ.กมลพัชญ์ 
 

 

 

 



๙ 
 

 
ล าดับ

ท่ี 
สถานที่ เวลา กิจกรรม ผูป้ฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

๒๓ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

๑๓.๐๐ น. -เย่ียมชมห๎องศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง 
  

น.ส.กนกวรรณ สุขอุํน 
นายจอมพล พรหมรัตน ์
นายพงศกร นามตาปี 

อ.เพ็ญรัศมี   
อ.สวัสดิ์ 

๒๔ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

๑๓.๓๐ น. ประเมินเอกสารหลักฐานการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

อ.ชญานิน คมพจน์ 
อ.ธันยากร เพ็งจันทร์ 
อ.สุกัญญา แก๎วมณี 
อ.จรุง  กัณรงค ์
อ.สวัสดิ์  บุญรัตน ์
อ.สุจิตรา ซุํนสั้น 

อ.ชญานิน 
อ.ธันยากร 
อ.สุกัญญา 
อ.จรุง 
อ.สวัสดิ ์
อ.สุจิตรา 

๒๕ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

๑๔.๐๐ น. ประธานกรรมการกลําวสรุปผล
การประเมิน 

ประธานกรรมการ อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

๒๖ ห๎องโสตทัศน
ศึกษา 

๑๔.๓๐ น. ผู๎อ านวยการกลําวขอบคุณ วําที่ร๎อยเอกภูพยงค์ คงชนะ อ.บุญเรียง 
อ.สุธิดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๑ 
 

 
ข๎อมูลพื้นฐานโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

 
๑.  ข๎อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ที่ตั้ง ๓๘๓ หมูํที่ ๕ ต าบลเขาพัง อ าเภอบ๎านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ โทร ๐-๗๗๓๔-๖๐๙๓ โทรสาร ๐-๗๗๓๔-๖๐๙๓ 
e-mail – website  www.ratchaprapa.ac.th เนื้อที่ ๕๓ ไรํ  

๑.๒ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑.๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแตํระดับชั้นเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑.๕ เขตพื้นที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม รบัผดิชอบจดัการศึกษาในพืน้ที่เขตบริการโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและ

โรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ ต าบลเขาพัง ต าบลพรุไทยและต าบลพะแสง อ าเภอบ๎านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
๒.  ข๎อมูลผู๎บริหาร 

๒.๑ ผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล  วําที่ร๎อยเอก ภูพยงค์  คงชนะ    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. บริหารการศึกษา ด ารงต าแหนํง

ในโรงเรียนนี้ตั้งแตํ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
     ๒.๒ ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล นายจรุง กัณรงค์ วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  คบ.  อุตสาหกรรมศิลป ์
๓.  ข๎อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒   ) 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตํอห๎อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑      ๑๘ ๒๐ ๓๘ ๓๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๒๖ ๒๖ ๕๒ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๕ ๑๗ ๓๒ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๗ ๘ ๑๕ ๑๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๕ ๑๓ ๑๘ ๑๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๕ ๑๖ ๒๑ ๒๑ 

รวม ๗ ๗๖ ๑๐๐ ๑๗๖  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchaprapa.ac.th/


๑๒ 
 
 
๔.  ข๎อมูลครูและบุคลากร 
 ข๎าราชการ 

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราช 
การ 
(ปี) 

ต าแหนํง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

๑ นายจรุง  กัณรงค์ ๕๐ ๒๒ ช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานฯ ม.๑-๖ 
๒ นางบุญเรียง  จันทร์ทัน ๔๗ ๒๓ ช านาญการพิเศษ กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑-๖ 
๓ นายมนัสพงษ์  บญุญะ ๓๕ ๑๑ ช านาญการ วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๑-๖ 
๔ นางสาวสุกัญญา  แก๎วมณี ๓๕ ๑๐ ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.๑-๖ 
๕ นายชัยวัฒน์  ทีปะปาล ๔๑ ๙ ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมฯ ม.๑-๖ 
๖ นางสาวชญานิน คมพจน์ ๔๒ ๕ ครู ค.ม. การศึกษาคณิตฯ คณิตฯ ม.๑-๖ 
๗ นางสาวกมลพัชญ์  ศรีสวัสดิ์ ๒๙ ๕ ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมฯ ม.๑-๖ 
๘ นางสาวสุธิดา  โพชสาลี ๒๙ ๓ ครู กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑-๖ 
๙ นางสาวสุจิตรา ซุํนสั้น  ๓๓ ๒ ครูผ๎ูชํวย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ การงานฯ ม.๑-๖ 

๑๐ นางสาวเพ็ญรัศมี ศรีบุรุษ ๓๐ ๖ ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.๑-๖ 
๑๑ นายภูมิพัฒน์ สุขอํุน ๔๓ ๑๐ ครูช านาญการ วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ การงานฯ ม.๑-๖ 
๑๒ นางสาวประณาลี เมฆาระ ๒๖ ๗เดือน ครูผ๎ูชํวย คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑-๖ 
๑๓ นายศุภชัย ย้ิมแก๎ว ๒๖ ๑เดือน ครูผ๎ูชํวย คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตฯ ม.๑-๖ 
  
พนักงานราชการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ ์
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ๎างด๎วยเงิน 

๑ นายสวัสดิ์  บุญรัตน์ ๔๑ ๙ วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร เกษตร ม.๑-๖ สพม.11 
๒ นางสาวสโรชา แสงทอง ๒๘ ๕ เดือน ศศ.บ. ศิลปะการแสดง ศิลปะ ม.๑-๖ สพม.11 
 
ครูอัตราจ๎าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ ์
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

จ๎างด๎วย
เงิน 

๑ นายวัชระ นรรัตน์  26 ๒ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษาม.1-6 กองทุนรอบ
โรงไฟฟ้าฯ 

๒ นางสาวธันยากร เพ็งจันทร์ ๒๓ เดือน วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตฯ ม.๑-๖ เงินบริจาค 
 
ลูกจ๎าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ ์
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

จ๎างด๎วย
เงิน 

๑ นางสาวขนิษศร ปาละคเชนทร์ ๓๒ ๑ เดือน ศศ.บ. ประชาสัมพันธ์ เจ๎าหน๎าธุรการ สพม.11 
๒ นายประจักร ศรีสมบูรณ์ ๔๐ ๗ เดือน ม.๓ - นักการภารโรง เงินชมรม

ผู๎ปกครอง 



๑๓ 
 
     
           คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ นายสุรพล  พงศ์ประภากรณ ์ ประธานคณะกรรมการ ๐๘๑-๘๙๒๔๖๖๓ 
๒ นายสุเชษฐ  ถาพร ผู๎แทนผู๎ปกครอง ๐๘๙-๕๙๒๔๑๓๐ 
๓ นายจรุง  กัณรงค ์ ผู๎แทนครู ๐๘๑-๙๗๐๗๙๓๔ 
๔ นายสุทธิ  เพ็งจันทร ์ ผู๎แทนองค์กรชุมชน ๐๙๙-๒๓๔๘๑๙๓ 
๕ นายสุรินทร์  ศรีสวัสดิ ์ ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๐๘๕-๗๘๒๔๑๘๖ 
๖ นางสาวจันทร์จิรา  วัญญา ผู๎แทนศิษย์เกํา ๐๘๓-๖๔๖๕๒๕๒ 
๗ นายธวัชชัย  ใจกว๎าง ผู๎แทนองค์การศาสนา ๐๙๕-๓๕๙๒๘๕๖ 
๘ นางเพียงจันทร์  ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค ผู๎ทรงคุณวุฒ ิ ๐๘๓-๑๗๓๙๒๔๘ 
๙ วําที่ ร.อ.ภูพยงค์  คงชนะ กรรมการและเลขานุการ ๐๖๓-๑๗๑๕๕๘๙ 

.    
๕.  ข๎อมูลอาคารสถานที ่

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ตั้งอยูํเลขที่ ๓๘๓ หมูํที่ ๕ ต าบลเขาพัง อ าเภอบ๎านตาขุน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๒๓๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๓๔-๖๐๙๓ มีพื้นที่ ๕๓ ไรํ 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ๎านตาขุน
วิทยา โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย โครงการเข่ือนเชี่ยวหลานได๎สนับสนุนจัดสร๎างอาคารเรียน
ชั่วคราว โรงฝึกงาน ห๎องน้ าห๎องส๎วม สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอลและปรับปรุงบริเวณให๎จนใช๎ได๎ใน
ปัจจุบัน 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โรงเรียนได๎รับการประกาศจัดตั้งโดยแยกจากการเป็นโรงเรียนสาขา
ให๎ชื่อวํา “โรงเรียนเชี่ยวหลานวิทยา” และกรมสามัญศึกษาได๎มีค าสั่งให๎ นายณรงค์  
กองมณี ครูใหญํโรงเรียนบางสวรรค์วิทยามาด ารงต าแหนํงครูใหญํ ได๎อนุมัติวงเงินจัดสร๎างอาคารเรียน ๑๐๘ล 
จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ กรมสามัญศึกษาโดย นายมารุต บุนนาค ได๎ลงนามเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนใหมํตามชื่อเข่ือนรัชชประภาเป็น “โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม” ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ กรมสามัญ
ศึกษาได๎จัดสรรงบประมาณกํอสร๎างอาคารชั่วคราว บ๎านพักครู บ๎านพักภารโรงและห๎องน้ าห๎องส๎วมอยํางละ ๑ 
หลัง 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษา ได๎จัดสรรงบประมาณกํอสร๎างตํอเติมอาคารเรียน ๑๐๘ล 
บ๎านพักครู ๒ หลัง และถังเก็บน้ าฝน ฝ๓๓ จ านวน ๑ ชุด 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๒ กรมสามัญศึกษา ได๎จัดสรรงบประมาณตํอเติมอาคารชั่วคราว ๑๐๔/๓๐ 
จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารโรงฝึกงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ กรมสามัญศึกษา ได๎จัดอนุมัติงบประมาณสร๎างบ๎านพักครูแบบ๒๐๖/๓๐ 
จ านวน ๑ หลัง 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา ได๎จัดสรรงบประมาณสร๎างอาคารเรียน ๑๐๘ล จ านวน ๑ 
หลัง บ๎านพักภารโรง จ านวน ๑ หลัง  



๑๔ 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได๎จัดสรรงบประมาณสร๎างบ๎านพักนักเรียนแบบ ๘ คน 
จ านวน ๒ หลัง  

ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ กรมสามัญศึกษา ได๎จัดสรรงบประมาณสร๎างโรงอาหารส าหรับ ๓๐๐ นั่ง 
จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท 

แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. อาคารเชี่ยวหลาน 

๒. อาคารไกรสร 

๓. ห๎องสุขา 

๔. ห๎องเกษตรและห๎อง 

๕. โรงอาหาร 

๖. หอสมุด 

๗. โรงฝึกงาน 

๘. หอพระ 

๙. สนามฟุตบอล 

๑๐. บํอเลี้ยงปลา 

๑๑. บ๎านพักคร ู

๑๒. แปลงเกษตร 

๑๓. เสาธง 

๑ 

๒ 

๓ 
๔ 

๕ 
๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 



๑๕ 
 
๖.  ข๎อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑ )   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสถานที่ทํองเที่ยว และมีพื้นที่ท าการเกษตร 

บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ เทศบาลต าบลบ๎านเชี่ยวหลาน เข่ือนรัชชประภา กองร๎อยต ารวจตระเวร

ชายแดนที่ ๔๑๖ ศูนย์ศิลปาชีพต าบลเขาพัง ศูนย์ปราบปรามและป้องกันการประมงน้ าจืดภาคใต๎ สหกรณ์

การเกษตรบ๎านเชี่ยวหลาน โรงเรียนบ๎านพัฒนา โรงเรียนบ๎านพัฒนา ๒ วัดไกรสรเขมาราม และโรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต าบลเขาพัง อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม รับจ๎าง ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว และข๎าราชการ 

สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีชักพระ และ

ประเพณีวันสงกรานต์ 

     ๒)   ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนา

พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี ๘๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว ๔คน 

     ๓) โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 

  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมอยูํใกล๎เข่ือนรัชชประภา เทศบาลต าบลบ๎านเชี่ยวหลาน กองร๎อยต ารวจ

ตระเวรชายแดนที่ ๔๑๖ ศูนย์ปราบปรามและป้องกันการประมงน้ าจืดภาคใต๎ วัดไกรสรเขตาราม และโรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต าบลเชี่ยวหลาน-เขาพัง  ซึ่งเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีในชุมชน อีกทั้งได๎รับการสนับสนุนจากเข่ือนรัชชป

ระภา ชุมชน ผู๎น าชุมชน หนํวยงานตําง ๆ ของรัฐ ผู๎ประกอบการธุรกิจตําง ๆ ในเขื่อนรัชชประภา และเครือขํายโรงเรียน

ในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องเงินทุนการศึกษาแกํนักเรียน ความรํวมมือในการท ากิจกรรมพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 
๗.  แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน 
  ๗.๑ แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

 
ระดับชั้น / จ านวนครั้ง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑.ห๎องคอมพิวเตอร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 80 ๘๐ ๘๐ 
๒.ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐  
๓.ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ 
๔. ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐  
๕. ห๎องแนะแนว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๖. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๗. ห๎องโสตทัศนศึกษา ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
๘. ห๎องคาราโอเกะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๙. ห๎องภาษาไทย ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๐. ห๎องพิพิธภัณฑ์ ๑๐ ๑๒ ๑๘ ๖ ๒๐ ๒๐ 
๑๑. ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒. ห๎องนาฏศิลป์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๑๓. ห๎องพยาบาล ๑๙ ๔๙ ๑๕ ๒๐ ๗ ๒ 
๑๔. ห๎องสมุด ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๑๕. ห๎องดนตรี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๑๖. โรงฝึกงาน ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๑๗. ห๎องสุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
๑๘. ห๎องเกษตร ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๑๙. ฐานเรียนรู๎ “ชุมชนอยูํดีมีสุข” ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 
๗.๒ แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 

แหลํงเรียนรู๎ภายนอก 
ระดับชั้น / จ านวนครั้ง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑.วัดไกรสรเขตาราม ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๒.สหกรณ์บ๎านเชี่ยวหลาน ๓ ๓ ๓ ๕ ๕ ๕ 
๓.ศิลปะพื้นบ๎าน มโนราห์ ๘ ๘ ๘    
๔. ศูนย์ศิลปาชีพบ๎านเชี่ยวหลาน ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ 
๕. อนามัยบ๎านเชี่ยวหลาน – ไกรสร ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๖. ศูนย์กู๎ชีพ กู๎ภัยบ๎านเชี่ยวหลาน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
๗. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ 
๘. ตชด.๔๑๖ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
๙. เทศบาลต าบลบ๎านเชี่ยวหลาน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๑๐. ส านักงานเกษตรอ าเภอบ๎านตาขุน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๑๑. ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ าจืดภาคใต๎ สุราษฏร์ธานี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
๑๒. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองแสง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
๑๓. อุทยานแหํงชาติเขาสก ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
๑๔. เข่ือนรัชชประภา ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
๑๕. ทําเรือเข่ือนรัชชประภา ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
๑๖. ผู๎ประกอบการแพ/เรือ อํางเก็บน้ าเข่ือนรัชชประภา 8 ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ 
๑๗. สะพานแขวน ภูเขาหัวใจ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
๘.  ผลงานดีเดํนในรอบปีที่ผํานมา 
     ๘.๑  ผลงานดีเดํน 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได๎รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หนํวยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ระดับเงิน 

สพฐ. 

ผู๎บริหาร ผู๎บริหารดีเดํน ประจ าปีการศึกษา 2561 ส.บ.ม.ท. 
ครู - นางบุญเรียง จันทร์ทัน รางวัลครูผู๎ใช๎ภาษาไทยดีเดํน 

- นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์  รางวัล Scouts of The 
World Award  

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- ส านักงานลูกเสือโลก 

นักเรียน -นายนพกร แพะโสม,น.ส.วราภรณ์ บรรจงทรัพย์, น.ส. 
บัณฑิตา ชื่นพะแสง รางวัล Scouts of The World 
Award 

- ส านักงานลูกเสือโลก 

  
    ๘.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได๎รับ(ถ๎าม)ี 

๑ 
 
 
๒ 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 
โครงการฝายมีชีวิต 
 
 
 
 
 

รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับเงิน 
 
รางวัลScouts of The World Awardจาก 
ส านักงานลูกเสือโลก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 

          วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเป็นสถานศึกษาชั้นน า บริหารจัดการศึกษาโดยความ
รํวมมือรํวมใจจากชุมชน มุํงสูํความเป็นเลิศ  สามารถใช๎เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสาร สูํมาตรฐานสากล ให๎
นักเรียนเป็นคนเกํง ดี และมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
  ๑. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
๓. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
๔. สํงเสริมครูและผู๎เรียนในการใช๎เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสาร 
๕. จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ คูํคุณธรรม มีศักยภาพในการแขํงขันสามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมี

ความสุข 
 

          เป้าหมาย(Goal) 
๑.  พัฒนาศักยภาพผู๎บริหารให๎มีภาวะผู๎น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
๒.  พัฒนาองค์กรและการบริหารงานอยํางเป็นระบบครบวงจรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให๎มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พร๎อมใช๎งาน 
๔.  สํงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช๎แหลํงเรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาวิถีการ

เรียนรู๎ในชุมชนโดยการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน 
๕. สํงเสริมให๎ชุมชนและองค์กรตํางๆมีสํวนรํวมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางตํอเน่ืองตรงกับสภาพ

ปัญหา 
๖. ยกระดับการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 
๗. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให๎เป็นครูมืออาชีพ 
๘. สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
๙. สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช๎งานวิจัย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
๑๐. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๑. พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๒. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุนทรีภาพด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีสุขภาวะทางรํางกาย ที่มีคุณภาพ 
๑๓. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความรู๎และทักษะด๎านภาษาเพื่อการสื่อสารให๎แกํผู๎เรียน 
๑๔. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
๑๕. สํงเสริมให๎สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 
๒.อัตลักษณ ์
 ยิ้ม ไหว๎ ทักทาย แตํงกายด ี
 



๒๐ 
 
๓.เอกลักษณ ์
 มารยาทดี มีคุณธรรม  
 

๔.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร๎างภาคีเครือขํายจากทุกภาคสํวน 

๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
๓. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม 

สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
๕.งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่รายงาน) 

๑. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กิจกรรม/โครงการยํอย 
๑. พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

       ๒. แนะแนวเพื่อการศึกษา 
       ๓. พัฒนางานทะเบียน 
       ๔. ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

๕. พัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณ 
       ๖. พัฒนางานหลักสูตร 
       ๗. พัฒนางานปฏิคมโรงเรียน 
       ๘. ซื้อวัสดุส านักงาน 

๙. สาธารณูปโภค 
       ๑๐. พัฒนาอาคารสถานที ่
       ๑๑. ยานพาหนะ 
       ๑๒. งานโสตทัศนศึกษา 
       ๑๓. ซื้อคอมพิวเตอร์งานพัสด ุ
       ๑๔. พัฒนาห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
       ๑๕. ชุมชนอยูํดีมีสุข 

๒. โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม/โครงการยํอย 
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํครูมืออาชีพ 

-ศึกษาดูงาน 
-อบรมพัฒนาศักยภาพ 
-งบุคลากร 

๒. ครูดีมีคุณธรรม 
    ๓ . สํงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
    ๔ . จัดซื้อ จัดสร๎างสื่อ นวัตกรรม 
 



๒๑ 
 

๓. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรม/โครงการยํอย 
๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๓. เปิดโลกกว๎างสูํการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์
๔. คํายคอมพิวเตอร ์
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
๖. ประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา 
๗. สภานักเรียน 
๘. เหรียญโปรยทาน 
๙. ธนาคารขยะ 
๑๐. วันส าคัญ 
๑๑. คํายพุทธธรรมป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
๑๒. สํงเสริมสุขภาพ 
๑๓. ทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ
๑๔. คําย STEM 
๑๕. พัฒนาศักยภาพกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๒๒ 
 
 

 
คู่มือ 

 

          การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
              ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

วันท่ี  ๗  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 
 
 

       
                  
                   
 
 
      โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
          อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ 

 



๒๓ 
 

ค าน า 
 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  ได๎รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปีพุทธศักราช2556 และ ได๎
มีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสูํการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา  
โดยมีการจัดสภาพแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีการ
พัฒนา การจัดการเรียนการสอน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งได๎มีการสร๎าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน  ขยายผลสูํโรงเรียนเครือขําย  และได๎สมัครเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา   
 ขอขอบคุณทํานศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑  และผู๎บริหารสถานศึกษา
จากโรงเรียนตําง ๆ ที่ไดใ๎ห๎การสนับสนุนสํงเสริม ดูแล แนะน า และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและการ
ฝึกซ๎อมเพื่อรับการประเมินให๎มีรูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน     

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรมผู๎ปกครอง  ชมรมศิษย์เกํา และบุคลากรจากทุก
ภาคสํวนที่ได๎ให๎การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอยํางตํอเน่ือง 

ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน  ที่ได๎ให๎ความรํวมมือในการพัฒนา
สถานศึกษาด๎วยดีตลอดมา 
 ด๎วยความรํวมมือของทุกภาคสํวนท าให๎การด าเนินงานเพื่อเข๎ารับการประเมินเพื่อ เป็นศูนย์การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา   ด าเนินการลุลํวงมาได๎ด๎วยด ี
 
 
                  วําที ่ ร.อ.  
 
        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
          ผู๎อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๒๔ 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า  
 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
ก าหนดการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด๎านการศึกษา            ๑ 

กิจกรรมต๎อนรับ          ๑   
กิจกรรมการเสวนา        ๖ 
กิจกรรมตรวจเย่ียมการด าเนินงานของเครือขําย     ๖ 
กิจกรรมตรวจเย่ียมการด าเนินงานของตลาดนัดชุมชน    ๖   
กิจกรรมตรวจเย่ียมการถอดบทเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู ๎   ๗ 

 กิจกรรม ตรวจเย่ียมการถอดบทเรียนของฐานการเรียนรู๎ชุมชนอยูํดีมีสุข  ๘  
กิจกรรมตรวจเย่ียมห๎องศูนย ์       ๙ 

    กิจกรรมประเมินเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน      ๙ 
ภาคผนวก          ๑๐ 
 ข๎อมูลพื้นฐานของโรงเรียน         ๑๑  
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      ๑๙   
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