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คํานํา 

สารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอมนุษยมากข้ึน ครูและบุคลากรของโรงเรียนจําเปนตองใช
สารสนเทศในการพัฒนางานเพ่ือใหเกิดความกาวหนาและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในสังคม
ปจจุบันสารสนเทศมีความซับซอนและหลากหลายรูปแบบ เปนผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศตองใชความรูและทักษะเฉพาะดานมากยิ่งข้ึน  

สารสนเทศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ปการศึกษา 2558 ฉบับนี้ ไดมีการ
รวบรวมขอมูลจากฝาย/งาน/กลุมสาระการเรียนรู ในดานท่ีเก่ียวกับผลสําเร็จจากการจัดการศึกษา 
การใชทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ การจําแนกขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนก
นักเรียนเพ่ือเปนแหลงขอมูลประกอบการพิจารณาวางแผน และปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล และเพ่ือเปนการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน  

ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ท่ีใหความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจนสามารถทําใหสารสนเทศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ เลมนี้สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี  

หวังวาสารสนเทศโรงเรียนโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ปการศึกษา 2558 ฉบับ
นี้ จะเปนประโยชนตอคณะครูและผูท่ีสนใจ หากมีขอเสนอแนะอันจะทําใหสารสนเทศฉบับนี้มีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน ทางโรงเรียนยินดีท่ีจะรับขอเสนอนั้น เพ่ือปรับปรุงสารสนเทศโรงเรียนโรงเรียน
หองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ใหดีสมบูรณและมีคุณคายิ่งข้ึนในโอกาสตอไป  
 

               งานสารสนเทศ  
       โรงเรียนโรงเรยีนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
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  คําสั่งโรงเรียนหองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ 
ท่ี 196/๒๕๕8 

เรื่อง  มอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม) 

---------------------------------- 

  ตามท่ีไดมอบหมายงานการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหกับบุคลากรของโรงเรียน ตามคําสั่ง
โรงเรียน หองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ท่ี  ๑๙๖/๒๕๕7  ลงวันท่ี  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘   
ไปแลวนั้น เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง โยกยายและบรรจุเขารับราชการใหม
หลายอัตรา ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารราชการทุกฝาย  ทุกงาน บังเกิด
ผลดี  มีประสิทธิภาพและเปนไปดวยความเรียบรอย   

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๙    แหงระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งขาราชการครู ครูผูชวย พนักงานราชการ และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานเพ่ิมเติมจากงานการเรียนการสอนและงานในหนาท่ีประจํา จึง
ใหแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งโรงเรียนหองสอนศึกษา  ท่ี ๑๙๖/๒๕๕๘ ลงวันท่ี  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยมีรายละเอียดตอไปนี้  :- 
 

1. นายพูลศักดิ์  จิตสวาง ผูอํานวยการโรงเรียน  มีหนาท่ีวางแผน นิเทศ กํากับ 
   ติดตาม ดูแล  ทุกกลุมบริหารงานและทุกงานตามคําส่ัง 

2. นายย่ิงยศ   จันทรชิต  รองผูอํานวยการโรงเรียน มีหนาท่ีวางแผน นิเทศ กํากับ 
ติดตาม ดูแล สรุปและรายงาน ในกลุมบริหารงาน
วิชาการและกลุมบริหารงานบริหารงานกิจการนักเรียน  

3. นายอัมพวาร  อิตุพร           รองผูอํานวยการโรงเรียน  มีหนาท่ีวางแผน  นิเทศ  กํากับ  
ติดตาม ดูแล สรุปและรายงาน ในกลุมบริหารงาน
อํานวยการ  และกลุมบริหารงานท่ัวไป 
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๑.๙  งานสารสนเทศ 

 

คณะทํางาน 

๑.  นายวิทยา           ภูติรักษ   หัวหนางาน  

๒.  นางสาวจันทนา      สุปณะ   ผูชวย 

๓.  นางสาวศรีสุดา       เขตทองมาก  ผูชวย 

4.  นายประกิจ         ผาติจิรโชต ิ  ผูชวย 

5.  นายพีรศักดิ์         อิทธิศักดิ์ธนเดช  ผูชวย 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑.  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงานกลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   

๒. รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนตอการบริหารงานของโรงเรียน 
ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียนใหเปนปจจบุัน เพ่ือรายงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๓.  จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน       
๔.  จัดทํารายงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 
๕.  เสนอขอมูลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพกลุมบริหารงาน  กลุมบริหารงานอํานวยการ  กลุม

บริหารงานวิชาการ  กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  และกลุมบริหารงานบริหารท่ัวไป 

๖.  รวบรวมผลงานดีเดนของโรงเรียนในดานตางๆ และเผยแพรประชาสัมพันธ 

๗.  ใหบริการขอมูลแกหนวยงานอ่ืนท้ังในและนอกโรงเรียน 

๘. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนางานสารสนเทศท่ีสามารถถายโอนขอมูลกับเครือขาย

ตนสังกัดของ  เครือขายภายนอกได (EIS) 

๙.  สรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาเปน รายไตรมาส  ตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑๐. เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสาธารณชนรับทราบ 

๑๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศท่ี

เก่ียวของ 

๑๒. จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานและนําเสนอตอผูบังคับบัญชาทราบ  

๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับการมอบหมาย 
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ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 

 

 
โรงเรียนหองสอนศึกษาเดิมเรียกกันวา ”โรงเรียนหลวง” เปดทําการสอนครั้งแรกราว ป 

พ.ศ. 2445 โดยอาศัยศาลากลางเวียง ซ่ึงใชเปนท่ีขายขาวสารเปนสถานท่ีเรียนเนื่องจากรัฐบาล มี

นโยบายท่ีจะใหคนรูปหนังสือ จึงเกณฑเอาบรรดาลูกหลานขาราชการมาทําการสอน รวม ๆ กัน

ประมาณ 30 คน เปนระดับประถมศึกษา 

 

 
 

เกิดมีคนบาใชดาบไลฟนผูคนแถวสี่แยกกลางเมือง ใกลกับโรงเรียนหลวงบรรดาขาราชการ

เกรงวาจะเกิดอันตรายตอลูกหลานจึงพากันเรียกรองใหยายโรงเรียนออกจากศาลากลางเวียงหรือขาย

ขาวสาร จึงยายไปทําการสอนท่ีวัดพระนอนหลังเกาเปน ท่ีทําการสอน โดยสอนรวมกันท้ังประถม

และมัธยม ตั้งแต ป.1 – ม.3 

 

 

โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากข้ึน ประกอบกับท่ีวัดคับแคบ และนักเรียนเลนกันเสียงดัง

รบกวนสมาธิของพระสงฆ จึงยายไปเปดการสอนท่ีบริเวณหลังวัดจองคําซ่ึงตอมาใชเปนสถานท่ีต้ัง

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตอนนั้นมีนักเรียนราว 100 กวาคน เปดทําการสอนตั้งแต ม.1 – ม.6 โดย

มี ขุนสุวรรณสิงหราช (พัฒนสุวรรณสิงหราช) เปน ครูใหญในครั้งนั้นเรียกชื่อโรงเรียนวา “โรงเรียน

แมฮองสอนศึกษา” 

 

ประวัติโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

ป พ.ศ. 2450 

ป พ.ศ. 2453 
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บรรดาขาราชการพอคาและประชาชน รวมกันบริจาคทรัพยจัดการกอสรางอาคารไม มี

ความกวาง 5 วา ความยาว 11 วา 2 ศอก หลังคามุงดวยใบตองตึง (ตนตองตึงเปนไมยืนตน ใบมี

ขนาดใหญใบสดใชหออาหาร ใบแหงนํามาผานกระบวนการตามภูมิปญญาชาวบานเอามาเย็บเปนตับ

ใชมุงหลังคากันแดดกันฝนไดใชไดราว 4 – 5 ป ปจจุบันยังใชกันอยู ) พรอมกับไดดําเนินการ 

ประสานงานผานสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพขอพระราชทานนามโรงเรียนเพ่ือถวายพระเกียรติ

รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และอุทิศสวนกุศลถวายสมเด็จพระพุทธเจาหลวง “สมเด็จพระปย

มหาราช” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวลนเกลารัชกาลท่ี 6 ไดทรงพระราชทานนามวา 

“โรงเรียนหองสอนศึกษา” เม่ือเดือนสิงหาคม 2457 และไดมีพิธีการเฉลิมฉลอง เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 

2457 ในวโรกาสคลายวันสิ้นพระชนมขององคสมเด็จพระปยมหาราช 

 

 

 

ไดยายโรงเรียนจากหลังวัดจองคํา มาตั้ง ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

ปจจุบันมีการสรางอาคารอยางถาวร มีนักเรียนราว 200 คน มี ครูใหญ ชื่อ นายจันทรแกว ทองเขียว

ป พ.ศ. 2482 ไดยกอาคารเรียนถาวรใหกับทางราชการเพ่ือจัดตั้งสุขาภิบาลใชเปน สถานท่ีใหการ

รักษาพยาบาลแกคนท่ัวไป ยายโรงเรียนไปต้ังหนาสํานักงานปาไมจังหวัดแมฮองสอน บริเวณกลาง

สนามบินปจจุบัน ในสมัยนั้นเปนทุงนา 

 

 
 

ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดยายจากกลางสนามบินไปตั้งอยูดานขาง ทางทิศใตของสนามบิน

เพราะการอยูกลางทุงนาเกรงจะไดรับอันตรายจากการท้ิงระเบิดของขาศึก อาคารหลักเปนอาคาร 2 

ชั้น มีนักเรียน ม.1 - ม.6 จํานวน 200 คน ครูใหญ คือ นายนิยม คํานวนมาสก 

 
 

 

เกิดสงครามหนักข้ึน มีเครื่องบิน มาท้ิงระเบิดอยูเนือง ๆ เกรงวาจะเกิดอันตราย จึงไดยาย

โรงเรียนไปเรียนใตถุนวัดกํ้ากอ เปนการชั่วคราว 

 

ป พ.ศ. 2457 

ป พ.ศ. 2474 

ป พ.ศ. 2486 

ป พ.ศ. 2487 
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สงครามเริ่มสงบ จึงยายกลับมาท่ีเดิม คือท่ีขางสนามบิน ตอนนี้จํานวนนักเรียนมีมากข้ึนและ

ปนี้เริ่มลงมือทําการกอสรางสนามบินในป พ.ศ. 2506 ไดมีการยายโรงเรียนจากขางสนามบินดานทิศ

ใต ไปอยูรวมกันภายในบริเวณโรงเรียนการชางแมฮองสอนซ่ึงอยูทางดานทิศเหนือของสนามบิน

(ปจจุบันนี้ใชเปนท่ีตั้งของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน) ท้ังนี้เนื่องจากท่ีเดิมพ้ืนท่ี

แคบและมีเครื่องบินข้ึนลง รบกวนสมาธิในการเรียนเกรงวาจะมีอันตรายตอนักเรียนซ่ึงมีจํานวน 400

คน ครู จํานวน 20 คน อาคารแหงใหมเปนอาคารไม 2 ชั้น 12 หองเรียนเปดสอนชั้น ม.ศ.1-5

เนื่องจากจังหวัดแมฮองสอนเปนทองถ่ินทุรกันดารและหางไกลการท่ีจะเปนเมืองเปดโดยการทําถนน

ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงนั้นทําไดลําบากและใชเวลานาน รัฐบาลใหมีการปรับปรุงสนามบินขยาย

ความกวาง จึงเสมือนวาเปนกําแพงขวางก้ันระหวางตัวเมืองกับโรงเรียน ครูและนักเรียนตองเดินทาง

ขามผานสนามบินเพ่ือมาโรงเรียนและกลับบาน 

 

 

 ไดรายงานปญหาและดําเนินการของบประมาณจากรัฐบาล เพ่ือกอสรางอาคารเรียน ณ 

สถานท่ีแหงใหม รัฐบาลโดยกรมสามัญศึกษารับทราบปญหา ไดจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ

กอสรางอาคารเรียนใหม คือสถานท่ีปจจุบันกอสรางอาคาร (อาคารในปจจุบัน) ดําเนินการกอสรางใน

ป พ.ศ. 2515 ในป พ.ศ. 2516 อาคารสรางเสร็จเรียบรอย (อาคาร 1) จึงไดทําการยายโรงเรียน จาก

ขางสนามบินมายัง ณ สถานท่ีปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

ป พ.ศ. 2488 

ป พ.ศ. 2513 
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ตราสัญลักษณโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระชฎามหากฐินและอุณาโลมสัญลักษณพระนามยอ พ.ร. ของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟา
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี พระองคทรงอุปการะกิจการของสถาบันการศึกษาอันเก่ียวเนื่อง
กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ชาง  - สัญลักษณของจังหวัดแมฮองสอนซ่ึงเคยเปนสถานท่ีฝกชาง 
พระธาตุ  - พระธาตุดอยกองมู อันเปนสิ่งเคารพสักการะของชาวจังหวัดแมฮองสอน 
รัศมี  - สัญลักษณของแสงสวางแหงปญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลจําเพาะ 

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

คติพจน 

 อตตานํ  นาติ  วตฺเตยยฺ 
 พระพุทธะ สอนไว  ใหฝกฝน 
 เปนอะไร ทําอะไร  ไมลืมตน 
 ใหมวลชน นิยม  ชมวาดี 

“อตฺตานํ  นาติ  วตฺเตยยฺ  “เปนคนไมควรลืมตน” 
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ปรัชญา 

รับผิดชอบหนาที่ มีวินัย คงไวซึ่งคุณธรรม 
 

สีประจําโรงเรียน 

สีขาว – สีเขียว 
สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์ 
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ 
 

อักษรยอโรงเรียน 

ห.ศ. 
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เพลงมารชโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
 

เนื้อรอง – ทํานอง อ.อุไรวรรณ มณีกาญจน / เรียบเรียงเสียงประสาน อ.วัลลภ ชัยยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ดอกไมประจําโรงเรียน ดอกสัก 

 

 

 

 

 

 

 

** พวกเราเหลาหองสอน   เราไมยอหยอนเรื่องงานท่ัวไป 

รบัผิดชอบหนาท่ีมีวินัย   ประสานใจใฝรูสูงาน ** 

เรียนดี…มีความคิด ชีวิตม่ันคง   ดํารงไวดวยความกลาหาญ 

งานสังคมเรารวมเบิกบาน   วิชาการงานคูชูกีฬา (ซํ้า **) 

สถาบันขาว-เขียว แหงนี้    พวกเรามีแตความศรัทธา 

ครูทุกคนเปรียบดังนาวา    นําวิชาพาใหกาวไกล (ซํ้า **) 

หองสอนมีน้ําใจใหญหลวง   เราไมหวงใหไหลเรื่อยไป 

พัฒนาประชาธิปไตย    เรารวมใจใฝในคุณธรรม (ซํ้า**) 
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1. รักชาติ ศาสตร กษัตริย 
2. ซ่ือสัตยสุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

อัตลักษณ เอกลักษณ 
 

 
คนดีศรีหองสอน 

 
 

 
มารยาทดี หลีกหนียาเสพติด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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  แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
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พุทธศักราช 2543 – ปจจุบัน 

ลําดับท่ี รายนาม ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1 ขุนสุวรรณสิงหราช   (พัฒน  สุวรรณสิงหราช) 2543 - 2463 

2 ขุนพิสิฐดรุณการ  (ระเบียบ  รัตนชาลี) 2463 - 2466 

3 นายวารินทร   สุนทรวัฒน 2466 - 2468 

4 ขุนโกศลเศรษฐ  
(นวล  ทะมิชาติ) 

2468 - 2474 

5 นายจันทรแกว  ทองเขียว 11 ส.ค. 2474 - 26 ก.ย. 2483 

6 นายจีระ    นิลกุล 26 ก.ย. 2483 - 3 ส.ค. 2485 

7 นายนิยม    คํานวณมาสก 3 ส.ค. 2485 - 20 ก.พ. 2489 

8 นายเฉลิม    ถาวรเวช 20 ก.พ. 2489 - 17 ส.ค. 2490 

9 นายบุญเชียร    ศุภจิตร 12 ก.พ. 2491 - 31 ส.ค. 2494 

10 นายสวัสดิ์      สุคนธา 31 ส.ค. 2494 - 23 ก.ย. 2495 

11 นายกูเกียรติ     สุริยกุล ณ อยุธยา 23 ก.ย. 2495 - 28 ก.ย. 2502 

12 นายแกว     ทองเขียว 28 ก.ย. 2502 - 4 ม.ค. 2506 

13 นายสวัสดิ์    สุคนธา 4 ม.ค. 2506 - 19 ก.ค. 2510 

14 นายสมเพ็ชร  นาวิกวาณิชย 19 ก.ค. 2510 - 1 ก.ค. 2529 

15 นายนิคม  เจริญศรี 1 ก.ค. 2529 - 19 พ.ย. 2533 

16 นายพายัพ  ภาพพริ้ง 19 พ.ย. 2533 - 3 พ.ย. 2535 

17 นายเกษม   พันธุรัตน 3 พ.ย. 2535 - 7 พ.ย. 2536 

18 นายสมพร  ชวฤทธิ์ 7 พ.ย. 2536 - 1 ต.ค. 2542 

19 นายสุรเดช  พหลโยธิน 
(ผูชวยผูอํานวยการสามัญศึกษา รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ) 

1 ต.ค. 2542 - 27 ธ.ค.2542 

20 นายสุรัตน  สังขสุข 27 ธ.ค.2542 – 31 มี.ค. 2547 

21 นายวิชัย    จิตสวาง  1 เม.ย. 2547 – 30 ก.ย. 2547 

รายนามผูบริหารโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
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ลําดับท่ี รายนาม ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

(ผูชวยผูอํานวยการ 8 รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการ) 

22 นายเจริญไชย   ไชยวงศ 1 ต.ค.  2547 – 30 ก.ย. 2551 

23 นายอรรถเสฏฐ  สุสุข 10 พ.ย. 2551 – 18 ม.ค. 2554 

24 นายวิเชียร     ชูเกียรต ิ 20 ม.ค. 2554 –9 ส.ค. 2555 

25 นายชัยวัฒน   ใจภักด ี 10 ส.ค. 2555 – 11 ธ.ค.2557 

26 นายพูลศักดิ์   จิตสวาง 12 ธ.ค. 2557- ปจจุบัน 
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สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสรางการบริหารและภารกิจ 

 

 

ขอมูลเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 

 
 

ผูบริหาร นายพูลศักดิ์  จิตสวาง วุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบณัฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  

ดํารงตําแหนงในโรงเรียนนี้ ตั้งแต 12 ธันวาคม 2557 จนถึงปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการ (ท่ีไดรับแตงตั้ง)  2 คน 

-  ชื่อ นายยิ่งยศ  จันทรชิต วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การบริหารการศึกษา 

-  ชื่อ นายอัมพวาร   อิตุพร วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
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โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ เปนโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล (World - 

Class Standard School) คือโรงเรียนท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการ

ยกระดับโรงเรียนชั้นนํา จํานวน 500 แหง ท่ัวประเทศ ท่ีมีความพรอมอยูแลว ใหเปนโรงเรียนดีมี

มาตรฐานสากล และโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ เปน 1 ใน 500 โรงเรียนท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเลือกวา มีความพรอมท่ีจะพัฒนาให เปนโรงเรียนดี มี

มาตรฐานสากล ตามนโยบายของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยการใหโรงเรียน

ในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเพ่ิมเติมสาระ

การเรียนรูความเปนสากล ไดแก การจดักระบวนการเรียนรูตามบันได 5 ข้ัน โดยดําเนินการใหผูเรียน

ไดเรียนรูสาระการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study : IS) แบงเปนสาระการเรียนรู 3 

สาระ ประกอบดวย  

 IS 1 - การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and knowledge Formation)  
 IS 2 - การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation)  
 IS 3 - การนําองคความรูไปใชบริการสังคม (Social Service Activity)  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดพิจารณาทบทวนจุดท่ีเปนปญหาในการ

ดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสําหรับใหสถานศึกษาใชใน

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเริ่มตนใชในปการศึกษา 2555 ท้ังนี้เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) หมายถึงโรงเรียนท่ีพัฒนา

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมท้ังมีการบริหาร

จัดการดวยระบบคุณภาพ เพ่ือใหไดผูเรียนท่ีมีคุณภาพ คือเปนผู ท่ีมีความรูความสามารถและ

คุณลักษณะ (Learner Profile)เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) และมีศักยภาพ
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เปนพลโลก (World citizen) สอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 

จุดมุงหมายและทิศทางในการดาเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
การดําเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะประสบความสําเร็จไดจะตองมีการพัฒนา

หลายมิติไปพรอมๆ กัน และตองดําเนินการท้ังระบบ คือ ดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการ มิใชเปนการจัดการศึกษาเพียงบางสวนของโรงเรียน หรือจัดเปนแผนการเรียน

มาตรฐานสากล การจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจะตองมีจุดมุงหมายและทิศทางท่ีชัดเจน 

คือ 

1) พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) สรางวิถีแหงการรูแจง สรางแรง
กระตุนใหมๆ ใหผูเรียนเกิดความมุงม่ัน รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู สามารถวิเคราะห
และสรุป องคความรู มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะและ
สํานึกในการบริการสังคม  

2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
โดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูเรียนซ่ึงมีภูมิปญญาความสามารถ และความถนัดแตกตางกัน มี
การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผูเรียน สงเสริมพหุปญญาของเด็ก บน
พ้ืนฐานของความเขาใจ และมีการใชกระบวนการคัดกรองในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเปน
รายบุคคล เพ่ือใหสามารถพัฒนาไปสูจุดสูงสุดแหงศักยภาพ  

3) ยกระดับการบริหารจัดการดวยคุณภาพ (Quality System Management) พัฒนา
ศักยภาพขององคกรใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง สามารถระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอยางความสําเร็จท่ีหลากหลายเพ่ือปรับใชได
อยางเหมาะสม รวมท้ัง มีการสรางเครือขายในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซ่ึงอาจเริ่มตนจากการ
ประสานความรวมมือในชุมชน ทองถ่ิน ไปสูภูมิภาค จนกระท่ังถึงเครือขายระดับชาติและนานาชาติ
ในท่ีสุด ท้ังนี้เพราะคุณภาพของเยาวชน คือ อนาคตของชุมชนความหวังของชาติ และของมวล
มนุษยชาติ  
 

คุณลักษณะและศักยภาพผูเรียนท่ีเปนสากล  
การจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุงเนนการเสริมสรางความรู ความสามารถ

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเปนไปตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO ไดแก  

Learning to know : หมายถึง การเรียนเพ่ือใหมีความรูในสิ่งตางๆ อันจะเปนประโยชน
ตอไป ไดแก การรูจักการแสวงหาความรู การตอยอดความรูท่ีมีอยู และรวมท้ังการสรางความรูข้ึน
ใหม  

Leaning to do : หมายถึง การเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือทําซ่ึงอาจนําไปสูการ
ประกอบอาชีพจากความรูท่ีไดศึกษามา รวมท้ังการปฏิบัติเพ่ือสรางประโยชนใหสังคม  
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Learning to with the others : หมายถึงการเรียนรูเพ่ือการดําเนินชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืน
ไดอยางมีความสุขท้ังการดําเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคมและการทํางาน  

Learning to be : หมายถึง การเรียนรูเพ่ือใหรูจักตัวเองอยางถองแทรูถึงศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจของตนเอง สามารถใชความรูความสามารถของตนเองใหเกิดประโยชนตอสังคม 
เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนตอการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพตนเองไดท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกเทียบเคียง
ไดกับนานาอารยประเทศ โดยมุงเนนใหผูเรียนมีศักยภาพท่ีสําคัญ ดังนี ้

1) ความรู พ้ืนฐานในยุคดิจิ ทัล (Digital-Age Literacy) มีความรู พ้ืนฐานท่ีจําเปนทาง
วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร เทคโนโลยี รูภาษา ขอมูล และทัศนภาพ (Visual & Information 
Literacy) รู พหุวัฒนธรรมและมีความตระหนักสํานึกระดับโลก (Multicultural Literacy & Global 
Awareness)  

2) ความสามารถคิดประดิษฐอยางสรางสรรค (Inventive Thinking) มีความสามารถในการ
ปรับตัว สามารถจัดการกับสภาวการณท่ีมีความซับซอนเปนบุคคลท่ีใฝรู สามารถกําหนด/ตั้งประเด็น
คําถาม (Hypothesis Formulation) เพ่ือนําไปสูการศึกษาคนควา แสวงหาความรู มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ขอมูล สารสนเทศ และสรุปองคความรู (Knowledge Formation) 
ใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม  

3) ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถใน
การรับและสงสาร การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง มี
วัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมท้ังมีทักษะในการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ ตลอดจนสามารถ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม  

4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่องเขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม สามารถจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยาง
เหมาะสมและไปสูการปฏิบัติ/นําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม บริการสาธารณะ (Public service) 
ซ่ึงหมายถึง การเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Global Citizen)  

5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี การสืบคน หาความรูจากแหลงเรียนรูและวิธีการท่ี
หลากหลาย  (Searching for Information) เลือกและใช เทคโนโลยีดานตางๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลย ีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรูการสื่อสาร การทํางาน 
การแกปญหาอยางสรางสรรคถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม  
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ที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายรุงโรจน  คํามาสาร ประธานคณะกรรมการ 

2 นายนําพล  รัตนศาสตรชาญ กรรมการผูแทนผูปกครอง 

3 นายสุรพงษ  ประวีณชัยกุล กรรมการผูแทนครู 

4 นายวิรัตน  สวยนุ กรรมการผูแทนศิษยเกา 

5 นายอนันต  แสงโชต ิ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

6 นายสุรพล  ตะวิชัย กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7 พระอาจารยเสรี  ธีระปญโญ กรรมการผูแทนองคกรศาสนา 

8 พระครูอนุยุตสังฆกิจ กรรมการผูแทนองคกรศาสนา 

9 นายทรงพล  ใจดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

10 นายพิสันต  จันทรศิลป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

11 ร.ต.ต.เฉลิม  ดวงดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

12 นายโยธิน  บุญเฉลย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

13 นางศศิปรีดา  ศิริปาละกะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

14 นายจักรกฤษณ  วรรณศิริ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

15 นายพูลศักดิ์  จิตสวาง กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
1 นายเกียรติศักดิ์      วนากมล นายกสมาคม 

2 นายจันทรพล  ฟองแกว กรรมการ 

3 นายเสนอ  วิริยภาพ กรรมการ 

4 นายวิเชียร  สุวรรณามังกร กรรมการ 

5 นายอมร  ศรีตระกูล กรรมการ 

6 นางรัฐนันท  กันทะทรง กรรมการ 

7 นายสุขชัย  เฉลิมผลวงศกุล กรรมการ 

8 นายศิริชัย  จิตสวาง กรรมการ 

9 นางจิรนันท  คันธีสาร กรรมการ 

10 นางสาวชื่นชีวา  กระบวนโชคชัย กรรมการ 

11 นางสาวนาริตา  ชูเกียรติดงดอย กรรมการ 

12 ร.ต.ต. เฉลิม ดวงดี กรรมการ 

13 นายทรงพล  ใจดี กรรมการ 
 

 

  

คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
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ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 นายเสนอ วิริยภาพ นายกสมาคมศิษยเกาฯ 
2 นายปรีชา ปญญาเยาว อุปนายก 
3 ร.ต.ต.สุนทร มีศรี อุปนายก 
4 นางเพ็ญศรี นุชทรวง เหรัญญิก 
5 นายวิรัตน สวยนุ ผูชวยเหรัญญิก 
6 นายสุขชัย เฉลิมผลวงศกุล ปฏิคม 
7 นายพิทยา ปนตา ผูชวยนายทะเบียน 
8 นายเวียงสอน ดอนแกว ประชาสัมพันธ 
9 นายธงชัย สงวนสิทธ์ิ กรรมการ 
10 นายกัจจาย อําพันธ กรรมการ 
11 นายสามารถ สิงหพรหม กรรมการ 
12 นายบุญสนอง วงศตานอย กรรมการ 
13 นายชูเกียรต ิ สายปญญา กรรมการ 
14 นายเรืองเดช สุขโอรส กรรมการ 
15 นายเกรียงไกร เอี่ยมกระสินธ กรรมการ 
16 นายชาตรี ปุรณะวิทย ผูชวยเลขานุการ 
17 นายสนธยา มานะจิตต ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา  

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
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อําเภอเมืองแมฮองสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดานสังคม 
 

 

ดานประชากร 

 
 

1. จํานวนประชากรท้ังสิ้น รวม 51,191  คน 
2. จํานวนประชากรชาย รวม 25,837  คน 
3. จํานวนประชากรหญิง รวม 25,354 คน 
4. ความหนาแนนของประชากร 19 คน / ตร.กม. 

 

 

 

ท่ีอยูท่ีวาการ
อําเภอ 

ท่ีวาการอําเภอเมืองแมฮองสอน ถนนปางลอนิคม ตําบลจองคํา อําเภอเมือง
แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 58000 

โรงเรียนมัธยม ไดแก โรงเรียนหองสอนศึกษา  โทร. 0-5361-2079  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน   โทร.0-5306-1258 

โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

โรงเรียนชมุชนบานผาบอง 

โรงเรียนชมุชนบานหมอกจําแป 

ศูนยการศีกษานอกโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  วิทยาลัยแมฮองสอน 
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ดานการคมนาคม 

 

1. ทางบก - รถยนต ทางหลวงแผนดินหมายเลข  108, 1095 

- สถานีขนสง หมายเลขโทรศัพท  0-5361-1318 

2. ทางน้ํา - ทาเรือขนสงโดยสาร    

- ทาแพขนานยนต         

3. ทางอากาศ - ทาอากาศยาน       หมายเลขโทรศัพท  0-5361-2221 

 พิกัด 19° 18′ 14″ N 

  97° 58′ 38″ E 

เนื้อท่ี/พ้ืนท่ี 2,483.1 ตารางกิโลเมตร 
 

  

สภาพภูมิอากาศ
โดยท่ัวไป 

 

 

ลักษณะทางภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน  

และฤดูหนาว 

    

ที่ตั้งและอาณาเขต 

 

ทิศเหนือ ติดตอกับรัฐกะยา (ประเทศพมา) และอําเภอปางมะผา 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอแมแจม (จังหวัดเชียงใหม) และอําเภอขุนยวม 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอปางมะผา อําเภอปาย และอําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอแม

แจม (จังหวัดเชียงใหม) 

ทิศตะวันตก ติดตอกับรัฐกะยา (ประเทศพมา) 

ลักษณะภูมิประเทศ อําเภอเมืองแมฮองสอนมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนปา และภูเขาสูงชัน 

สลับซับซอนกันตลอดประมาณ 95% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 



ห น า  | 26 สารสนเทศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

 

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 

 

เขตการปกครอง 

              ภูมิอากาศอําเภอเมืองแมฮองสอนเปนลักษณะอากาศแบบมรสุม      

       มีสามฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

  

1. ตําบลจองคํา 

2. ตําบลหวยโปง 

3. ตําบลผาบอง 

4. ตําบลปางหมู 

5. ตําบลหมอกจําแป 

6. ตําบลหวยผา 

7. ตําบลหวยปูลิง 

 

 

ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

 

อาชีพหลัก ไดแก  เกษตรกรรม  เชน  ทํานา  ทําสวน  ทําไร 

อาชีพเสริม ไดแก  รับจางท่ัวไป ธุรกิจการทองเท่ียว คาขาย  

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ขาว กระเทียม ถ่ัวเหลือง งา  

ช่ือแหลงน้ําท่ีสําคัญ 

 แมน้ําปาย  แมน้ําแมสะมาด  แมน้ําแมฮองสอน  แมน้ําแมสะงา  แมน้ําแมสะงี  

 แมน้ําแมจา  แมน้ําของ 

 

 

 

แบงเขตการปกครองเปน 7 ตําบล 
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 สถานที่ท่องเที่ยว 

 

o วัดพระธาตุดอยกองมู 

o วัดจองกลางวัดจองคํา 

o อนุสาวรียพระยาสิงหนาทราชา 

o บอน้ํารอนผาบอง 

o ถ้ําปลา 

o น้ําตกผาเส่ือ 

o พระตําหนักปางตอง 

o บานรักไทย 

o บานหวยเสือเฒา 

o สะพานซูตองเป 
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วัดพระธาตุดอยกองม ู

วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมชื่อ วัดปลายดอน ตั้งอยูท่ีดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของอําเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน ถือเปนวัดและพระธาตุประจําจังหวัดพระธาตุดอยกองมู เปนปูชนียสถาน 

ประกอบดวย พระธาตุเจดีย ศิลปะไทใหญ-พมา จํานวน 2 องค 

พ.ศ. 2403 คหบดีชื่อ จองตองสู 

ไดสรางพระเจดียองคใหญ ซ่ึงบรรจุ

พระธาตุของพระโมคคัลลานะ พระ

อัครสาวกเบื้องซาย ซ่ึงนํามาจากเมือง

มะละแหมง ประเทศพมา 

พ.ศ. 2417 พญาสิงหนาทราชา 

เจาผูครองแมฮองสอนคนแรก ได

สรางพระธาตุเจดียองคเล็ก บรรจุพระ

ธาตุของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ซ่ึงนําจากเมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยคําวา 

"กองมู" เปนภาษาไทใหญแปลวา "พระเจดีย" 

 

วัดจองกลาง-จองคํา 

วัดจองคําและวัดจองกลางเปรียบเสมือนวัดแฝด ดวยตั้งอยูในกําแพงเดียวกัน เม่ือมองจาก

ดานหนา วัดจองคํา จะอยูดานซายมือ สวนวัดจองกลางจะอยูทางขวามือ วัดจองคําและวัดจองกลาง

ตั้งอยูกลางเมืองแมฮองสอน และ เปนเสมือนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญแหงนี้ เพราะ

นอกจากความงดงามทางศิลปะแลว วัดท้ังสอง ยังเปน ศูนยกลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ

ประเพณีของชาวแมฮองสอน พ้ืนท่ีดานหนาของวัดซ่ึงเปน สวนสาธารณะหนองจองคํายังเอ้ือใหใช

เปนสถานท่ีประกอบพิธีตามประเพณีตาง ๆ ในรอบปอีกดวย 
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อนุสาวรียพระยาสิงหนาทราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งอยูตนถนนขุนลุมประพาส ใกลแยกทางข้ึนไปนมัสการวัดพระธาตุดอยกองมูพระยาสิง

หนาทราชา เดิมชื่อ ชานกะเล มีเชื้อสายเปนคนไตหรือชาวไทยใหญ เกิดเม่ือประมาณป พ.ศ. 2369 

ท่ีเมืองจาม รัฐฉาน ประเทศพมา ตอมาในปพ.ศ. 2399 เกิดเหตุการณสูรบข้ึนในรัฐฉาน นายชาน

กะเลจึงอพยพเขามาอยูในหมูบานปางหมูโดยอาศัยอยูกับพะกาหมอง ดวยความท่ีชานกะเลเปนคน

ขยัน กลาหาญ ฉลาด อดทน และซ่ือสัตย จึงไดชวยพะกาหมองทํางานเปนอยางดีจนพะกาหมองรัก

ใครเหมือนบุตรและยกบุตรสาวชื่อนางใสใหเปนภรรยา  

จากนั้นชานกะเลอพยพครอบครัวและไดรวบรวมผูคนไปตั้งหมูบานข้ึนชื่อวา “บานกุนยวม” 

(อําเภอขุนยวมในปจจุบัน)ชาวบานเห็นชานกะเลเปนคนดี มีความสามารถและมีลักษณะเปนผูนําจึง

ยกยองใหเปน นายบานกุนยวม ตอมาบานกุนยวมไดถูกยกข้ึนเปนเมือง ชานกะเลจึงไดรับการสถาปา

นาเปนเจาเมืองกุนยวมเปนคนแรก ชานกะเลปกครองเมืองและสรางความเจริญรุงเรืองเปนเวลา 8 ป 

จวบจนป พ.ศ. 2417 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเมืองเปนเมืองแมฮองสอน และพระเจาอินทวิชยานนท เจา

ครองนครเชียงใหม ไดยกบรรดาศักด์ิชานกะเล เปนพระยาสิงหนาทราชาและแตงตั้งใหเปนเจาเมือง

แมฮองสอนคนแรก พระยาสิงหนาทราชาครองเมืองจนถึงป พ.ศ. 2427 รวมเวลาได 10 ป ก็ถึงแก

อสัญกรรม สิริอายุรวมได 58 ป  

อนุสาวรียพระยาสิงหนาทราชาจึงเปนอนุสาวรียของเจาเมืององคแรกของจังหวัด

แมฮองสอน สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงการท่ีพระองคทรงเปนผูสรางเมืองแมฮองสอน จนไดพัฒนาและ

เจริญอยางตอเนื่องมายังปจจุบันและเพ่ือเตือนใจใหลูกหลานในจังหวัดใหไดรําลึกถึงบุญคุณของ

พระองค ตลอดจนใชเปนท่ีเคารพสักการะแกประชาชนท่ัวไปบริเวณอนุสาวรียถูกจัดและตกแตงดวย

สวนอยางสวยงาม และจากบริเวณอนุสาวรียพระยาสิงหนาทราชานี้ ถามองตรงข้ึนไปจะเห็นองคพระ

ธาตุดอยกองมูอยูบนยอดเขา 
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บอน้ําแรผาบอง 

 

 

 

 

 

 เปนแหลงทองเท่ียวประเภทน้ําพุรอนท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหนึ่งของแมฮองสอน 

ตั้งอยูท่ีบานผาบอง ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 10 

กิโลเมตร ปจจุบันบอน้ํารอนแหงนี้ อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลผาบอง ซ่ึงได

มีการจัดแตงพ้ืนท่ีโดยรอบบอน้ํารอนจํานวน 4 ไร ใหเปนสวนสาธารณะสําหรับเปนท่ีพักผอนหยอน

ใจของชาวบาน ในขณะท่ีตัวบอน้ําพุรอนก็ไดมีการกอปูนเปนขอบบอและทําทางเดินรอบบอดวย 

หากคุณมีความฝนอยากจะไป “ออนเซ็น” สักครั้งในชีวิต บอน้ํารอนผาบองก็ถือเปนสถานท่ี

ท่ีคุณไมควรพลาดถาไดมาเยือนแมฮองสอน เพราะน้ําแรท่ีนี่มีอุณหภูมิความรอนกําลังดี ภูมิทัศน

โดยรอบสวยงาม แถมยังอยูไมไกลจากตัวเมือง ท้ังนี้ การอาบหรือแชน้ํารอนจากธรรมชาตินั้นไดรับ

การพิสูจนแลววามีคุณประโยชนตางๆ มากหลาย เปนตนวา ชวยใหเลือดในรางกายไหลเวียนดี ชวย

บํารุงผิวพรรณใหสดใสเตงตึง ชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือยตามตัว และยังชวยบําบัดโรคขอและโรค

กระดูกไดอีกดวย 

สําหรับการใหบริการบอน้ํารอนแกนักทองเท่ียวนั้น มีท้ังแบบหองเดี่ยว ราคา 50 บาทตอ

ชั่วโมง และหองรวม (ไมเกิน 10 คน) ราคา 400 บาทตอชั่วโมง พรอมหองอาบน้ํา นอกจากนี้ ยังมี

บริการเสริมอยางการนวดแผนไทย ราคา 150 บาทตอชั่วโมง และพ้ืนท่ีใหเชาสําหรับกางเต็นท ราคา 

50 บาทตอหลังตอคืน และบริเวณใกลเคียงกับบอน้ํารอนก็มีรานอาหารไวบริการนักทองเท่ียวดวย 

การเดินทาง: จากตัวเมืองแมฮองสอน ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 ไปทางอําเภอขุนยวม 

เม่ือเขาเขตบานผาบองใหเลี้ยวขวาไปตามถนนสาย 108 เกา บอน้ํารอนจะตั้งอยูทางดานขวามือ หรือ

ใชบริการรถสองแถวสายแมฮองสอน – ผาบอง – ปาลาน 
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บานหวยเสือเฒา 

เปนหมูบานกะเหรี่ยงคอยาวท่ีอยูใกลเมืองมากท่ีสุด รถยนตสามารถเขาถึงจึงมีนักทองเท่ียว

แวะเขามาเท่ียวชม กะเหรี่ยงคอยาวท่ีนี่เปนจํานวนมาก กะเหรี่ยงคอยาวท่ีนี่จะมีประมาณ 20 หลังคา

เรือน อพยพลี้ภัยสงครามเขามา อยู ท่ีแมฮองสอนนานแลว ดํารงชีวิตแบบดั้งเดิม ภายในหมู

นักทองเท่ียวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถายรูปกับ กะเหรี่ยงคอยาวไดหากมาในชวงวันหยุดเสาร - 

อาทิตย ยังจะไดพูดคุยและถายรูปกับเด็ก ๆ ชาวกระเหรี่ยงซ่ึงแต ละคนหนาตานารักและชางเจรจา 

ซ่ึงวันธรรมดาเด็ก ๆ พวกนี้จะไปโรงเรียน นอกจากนี้บานแตละ หลังจะมีการนํา ของท่ีระลึกมาขาย

ใหกับนักทองเท่ียวเพ่ือเปนการสรางรายได สินคาสวนใหญจะเปนพวกเสื้อผาและเครื่องประดับ    

เล็ก ๆ นอยราคาไมแพงมาก 

 

 

 

 

 

 

ถ้ําปลา 

ตั้งอยูท่ีอุทยานแหงชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ ตําบลหวยผา จังหวัดแมฮองสอน บริเวณ

โดยรอบเปนลําธารและปาเขา ถํ้าปลาตั้งอยูบริเวณเชิงเขามีลักษณะเปนแองน้ําขนาดใหญ กวาง

ประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแองน้ํามีน้ําไหลออกจากถํ้าใตภูเขาอยูตลอดเวลา จึงเปน

สถานท่ีท่ีมีความพิเศษ แตกตางไปจากสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ เนื่องจากวาภายในถํ้ามีความมหัศจร

รยอยูอยางหนึ่ง ก็คือ บรรดาหมูปลาจํานวนมากท่ีมาอยูอาศัยในถํ้าแหงนี้นี่เอง 
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น้ําตกผาเสื่อ  

น้ําตกอยูหางจากพระตําหนักปางตอง 7 กิโลเมตร และหางจากบานรักไทย 17 กิโลเมตร แต

ท้ังหมดใชเสนทางเดียวกันครับ ไปปางอุงก็ใชเสนทางนี้น้ําตกผาเสื่อเปนน้ําตกท่ีอยูเขตอุทยาน

แหงชาติถํ้าปลา-ผาเสื่อ จ.แมฮองสอน แตทางเขาสูน้ําตกนั้นเปนทางผานระหวางทางไป พระตําหนัก

ปางตอง ปางอุงและบานรักไทย  

อุทยานแหงชาติถํ้าปลา-ผาเสื่อ มีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีวนอุทยานถํ้าปลา และวนอุทยาน 

น้ําตกผาเสื่อ ทองท่ีปาสงวนแหงชาติแมปายฝงขวา ทองท่ีอําเภอเมืองและก่ิงอําเภอปางมะผา และ

ดวยเทือกเขาสูงสลับ ซับซอน แนวเทือกเขาจะทอดยาวตามแนวเหนือใต อีกท้ังยังเปนแหลงตนน้ําลํา

ธาร มีเอกลักษณทางธรรมชาติ คือ ถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ ท่ีสวยงามเปนท่ีรูจักของประชาชนท่ัวไป 

เหมาะสําหรับการไปพักผอนหยอนใจอุทยานแหงชาติถํ้าปลา-ผาเสื่อ มีเนื้อท่ีประมาณ 488 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 305,000 ไร 

 

 

 

 

 

 

พระตําหนักปางตองหรือ “ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ” 

ตั้งอยูในเขตตําบลหมอกจําแป เมืองแมฮองสอน กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2523 โดยเปน

ศูนยบริการและพัฒนาแหงท่ีสองของโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน มีพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 5,353 ไร โดยใชเปนสถานท่ีสําหรับ

การทดลองคนควาวิจัย และ สาธิตชาวไทย

ภูเขาในพ้ืนท่ีสูง ไดแก บานปางตอง (ไทยใหญ

,กะเหรี่ยง) บานนาปาแปก (มง,ไทยใหญ)บาน

หวยมะเขือสม การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว

เมืองหนาวเพ่ือสงเสริมใหแกราษฎร (มง,ไทย

ไหญ) และ บานรวมไทย (ไทยใหญ) ท่ีสวนมาก

มีอาณาเขตติดขอบชายแดนพมา 
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บานรักไทย 

บานรักไทย ตั้งอยูหมูท่ี 6 ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เปนหมูบาน

ชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “กกมินตั๊ง” บานรักไทยอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 

กวา 1,776 เมตร ทําใหพ้ืนท่ี เหมาะสมอยางยิ่งกับการปลูกชาพันธุดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศนของ 

หมูบานโอบลอมไปดวยทิวเขา แมกไมท่ี อุดมสมบูรณ บานรักไทยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีข้ึนชื่อในเรื่อง

ของชาและขาหมูหม่ันโถว คลายกับดอยแมสลอง (กองพลเดียวกัน) นักทองเท่ียวนิยมมาเท่ียวท่ีแหงนี้

เพ่ือด่ืมด่ํากับการชิมชา และ ทานขาหมูหม่ันโถว บางก็หลีกหนี ความวุนวายมาหาความเงียบสบาย 

ของบานรักไทยแหงนี้ บานรักไทยยังมีกิจกรรมหลายอยางไวใหนักทองเท่ียว ไดสนุกสนาน เชน การ

เดินปาศึกษาเสนทางโดยมัคคุเทศนนอย พาเขาไปชม "คุกดิน" และการข่ีมาพาขามแดนไป ฝงพมา ท่ี

บานรักไทยยังมีเกสถเฮาสริมน้ํา (บานดิน) ไวบริการนักทองเท่ียวท่ีตองกับสัมผัสกับ ธรรมชาติแบบ

ใกล ชิดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สะพานซูตองเป 

สะพานซูตองเป ตั้งอยูท่ีบานกุงไมสัก อําเภอเมืองฯ จังหวัดแมฮองสอน  หางจากตัวเมือง

ประมาณ 8 กิโลเมตร มีความกวาง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เปนสะพานไมซ่ึงกลายเปน

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยมอีกแหงหนึ่ง  ซูตองเป เปนภาษาไทใหญแปลวา อธิษฐานสําเร็จ หรือ

บางคนก็บอกวาแปลวา ความสําเร็จ  ซ่ึงมีความเชื่อกันวา หากไดมายืนอยูกลางสะพานแลวอธิษฐาน

ขอความ ความสําเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง นับวาเปนสะพานไมไผท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 

สะพานซูตองเป  เปนสะพานท่ีเกิดจาก ความศรัทธาและการรวมแรงรวมใจของพระภิกษุสงฆและ
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ชาวบานกุงไมสักท่ีตางก็ชวยกันลงแรงสานพ้ืนสะพานดวยไมไผทอดยาว ไปบนท่ีนาของเจาของท่ีอุทิศ

ผืนนาถวาย  โดยสรางเพ่ือเชื่อมตอระหวางสวนธรรมภูสมะและหมูบานกุงไมสัก ขามผานทุงนา และ

แมน้ําสายเล็กๆ เพ่ือใหพระภิกษุสงฆและชาวบานท่ีอยูอีกฝงไดใชสัญจรไป มาระหวางหมูบานได

สะดวกยิ่งข้ึน   

 

 

 

 

 

 

ดวยความสวยงามคลาสสิกเปนเอกลักษณของสะพานกับท่ีพาดผาทุงนา ท่ีโอบลอมดวยหุบ

เขาและสายหมอกคลอเคลาแสงอาทิตย ในยามเชา  รวมถึงภาพนักทองเท่ียวท่ีเฝารอใสบาตร เปน

ภาพเสนหในยามเชาท่ีหลายคนตางหลงไหลท่ีอยากจะมาเยือนสะพานไม แหงศรัทธานี้ซักครั้งหนึ่ง  

ซ่ึงหากมาในชวงฤดูฝนในชวงเดือนก.ย. –ปลายต.ค ก็จะไดพบกับทองทุงนาเขียวขจี และในชวงตนถึง 

กลางเดือน พ.ย. ซ่ึงอยูในชวงปลายฝนตนหนาวก็จะไดพบกับขาวออกรวงเหลืองทอง 
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สรุปขอมูลนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดแมฮองสอน 

ขอมูล 10 มิถุนายน 2556-58 

              

ช่ือโรงเรียน หองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ     รหัสโรงเรียน 10 หลัก     1058420347 

โทรศัพท 0-5361-1349   ผูอํานวยการโรงเรียน   นายพูลศักดิ์ จิตสวาง 

                

ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม จํานวนหองเรียน หมายเหตุ 

  ป 56 ป 57 ป 58 ป 56 ป 57 ป 58 ป 56 ป 57 ป 58 ป 56 ป 57 ป 58   

มัธยมศึกษาปท่ี 1 157 129 146 154 157 160 311 286 306 8 8 8   

มัธยมศึกษาปท่ี 2 135 155 132 144 163 166 279 318 298 8 7 8   

มัธยมศึกษาปท่ี 3 136 129 144 156 149 157 292 278 301 8 8 8   

รวมตน 428 413 422 454 469 483 882 882 905 24 23 24   

                            

มัธยมศึกษาปท่ี 4 122 103 88 137 140 159 259 243 247 6 6 6   

มัธยมศึกษาปท่ี 5 92 122 105 133 139 137 225 261 242 6 6 6   

มัธยมศึกษาปท่ี 6 91 92 111 108 130 138 199 222 249 5 6 6   

รวมปลาย 305 317 304 378 409 434 683 726 738 17 18 18   

                            

รวมนักเรียนท้ังหมด 733 730 726 832 878 917 1565 1608 1643 41 41 42   

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=448512&Area_CODE=101734
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ป 2557 และ ป 2558 
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน 

สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ปการศึกษา 2558 

ขอมูล ณ วันท่ี  31  มีนาคม  2559 

ระดับช้ัน  
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน 
หมายเหตุ 

0 1 2 3 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 299 2 29 48 220   

มัธยมศึกษาปท่ี 2 294 0 8 50 236   

มัธยมศึกษาปท่ี 3 289 0 9 46 234   

มัธยมศึกษาปท่ี 4 237 0 7 18 212   

มัธยมศึกษาปท่ี 5 234 0 10 15 209   

มัธยมศึกษาปท่ี 6 241 0 9 32 200   

รวม/คน 1594 2 72 209 1311   

คิดเปนรอยละ 100.00 0.13 4.52 13.11 82.25   

       

       

       

       

หมายเหตุ   ขอมูลจากงานทะเบียน ณ วันท่ี 31  มีนาคม  2559 
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โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน 

สรุปการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียนของนักเรียน ปการศึกษา 2558 

ขอมูล ณ วันท่ี  31  มีนาคม  2559 

ระดับช้ัน  
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน 
หมายเหตุ 

0 1 2 3 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 299 1 31 72 195   

มัธยมศึกษาปท่ี 2 294 1 25 62 206   

มัธยมศึกษาปท่ี 3 289 1 21 66 201   

มัธยมศึกษาปท่ี 4 237 1 6 33 197   

มัธยมศึกษาปท่ี 5 234 1 7 21 205   

มัธยมศึกษาปท่ี 6 241 0 19 48 174   

รวม/คน 1594 5 109 302 1178   

คิดเปนรอยละ 100.00 0.31 6.84 18.95 73.90   

       

       

       

       

หมายเหตุ   ขอมูลจากงานทะเบียน ณ วันท่ี 31  มีนาคม  2559 
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นายสุชาติ    กลิ่นกุหลาบไพร  ประธานนักเรียน ปการศึกษา 2558 สงมอบงานสภานักเรียนใหกับ

นายธิติวุฒิ    มูลแกว ประธานนักเรียนท่ีไดรับเลือกตั้งคนใหม ประจําปการศึกษา 2559 
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ผลงานของนักเรียนที่มีความสามารถ 

ประจําปการศึกษา 2558 
 

ช่ือนักเรียน ระดับรางวัล ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

นางสาวกนกเรขา สาย

ปญญา และนายพิพัฒนพล 

สุปญญาวิโรจน 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 ระดับ

เหรียญทอง 

การแขงขันนวัตกรรมการ

เรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

นางสาวนันทยา ไมมีชื่อสกุล ประเทศ นักเรียนดีเดน สพฐ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เด็กหญิงฉัตรรัตนติกรณ  

หลักฐาน 

รางวัลชมเชย โครงการประเมินและ

พัฒนาสูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอน     

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 

เด็กหญิงณิชาวรรณ  ชาติ รางวัลชมเชย โครงการประเมินและ

พัฒนาสูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอน 

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 

เด็กชายคุณานนต    เฉลิม

ผลวงศกุล 

รางวัลชมเชย โครงการประเมินและ

พัฒนาสูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอน 

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 

เด็กหญิงกุลปริยา  สมคํา รางวัลชมเชย โครงการประเมินและ

พัฒนาสูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอน 

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 

เด็กชายอธิวัฒน      กอบ

ทรัพยากร 

รางวัลชมเชย โครงการประเมินและ

พัฒนาสูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอน 

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

นางสาวเบญจวรรณ  แซเฮอ ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ อบจ.มส 
นางสาวธัญญธร  นาควงษ รองชนะเลิศ การประกวดเรียงความ อบจ.มส 
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ช่ือนักเรียน ระดับรางวัล ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวปยมาศ  คําออง ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ อบต.ปางหมู 
นายประกายกาล  ประสาน
สุข 

รองชนะเลิศ การประกวดเรียงความ อบต.ปางหมู 

นางสาวบัวหอม  ไมมีชื่อสกุล รองชนะเลิศ การกลาวสุนทพจน สํานักงาน 
วัฒนธรรมจงัหวัด 

นางสาวสุรีภา   หวางไม 
นางสาวบงกชรัตน   ธนกร
สกุลนางสาวเกสรา  
อริยษาปส 

ระดับภาคเหนือ
เหรียญเงินอันดับ 1 

เหรียญเงินระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมการประกวด 
หนังสือเลมเล็ก ระดับชั้นม.
4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งท่ี 65 ระดับภาคเหนือ 

สพฐ. 

นางสาวณัชชา  ณ  มาตคํา 
นางสาวปยมาศ   คําออง 
นางสาวคําแลง   ไมมีชื่อสกุล 

ชมเชย การประกวดเรียงความ สํานักงาน 
ประชาสัมพันธจังหวัด 

 เด็กหญิงพิมพลภัส  วิจิตร          
 เด็กหญิงธีดารัตน  สาร 
 เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ         

ชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

การแขงขันตอบคําถาม

สารานุกรมไทย  สําหรับ

เยาวชน ครั้งท่ี 21  

ประจาํป 2558 

สโมสรไลออนสสากลภาครวม

310    ประเทศไทย 

เด็กหญิงพิมพลภัส  วิจิตร          
เด็กหญิงธีดารัตน   
สารประสิทธิ์   
เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ       

รองชนะชนะเลิศ 
อันดับ 1 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

การแขงขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทย        
สําหรับเยาวชน ครั้งท่ี 21  
ประจาํป 2558 

สโมสรไลออนสสากลภาครวม
310    ประเทศไทย 

เด็กหญิงพิมพลภัส  วิจิตร          
เด็กหญิงธีดารัตน   
สารประสิทธิ์   
เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ         

อันดับท่ี 6 
ระดับภาคเหนือ 

การแขงขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทย       

สําหรับเยาวชน ครั้งท่ี 21  
ประจาํป 2558 

สโมสรไลออนสสากลภาครวม
310    ประเทศไทย 

นายศมน สุวรรณวงษ 
นางสาวสันทกานต ปญญาภิ
รักษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันการแตงกลอน
ประกอบรูปถายกิจกรรม
การตอตานสิ่งเสพติดภายใน
สถานศึกษา 

ศูนย อํ านวยการป อง กันและ
ปราบปรามยาเสพติดจั งหวัด
แมฮองสอน 

เด็กหญิงพิมพลภัส วิจิตร  
เด็กหญิงธีดารัตน สาร
ประสิทธิ์ เด็กหญิงพันพัสสา 
กิติเลิศ 

รางวัลชนะเลิศของ
จังหวัดแมฮองสอน 
และไดคะแนนเปน

การแขงขันตอบคําถามจาก
หนั งสื อสารานุ กรม ไทย
สําหรับเยาวชน ครั้งท่ี ๒๑ 
จ.เชียงใหมและแมฮองสอน 

สโมสรไลออนสสากลภาครวม 
๓๑๐ ประเทศไทย 
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ช่ือนักเรียน ระดับรางวัล ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ ลําดับท่ี ๒ ของจังหวัด
เชียงใหม 

นางสาววรังคณา ธุระ  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

เขารวมกิจกรรม การแข ง ขัน พูด เล า เ รื่ อ ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเ กียรติสมเด็ จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ 
รอบ  

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑ 

นายชัยทัต สุวรรณโพธิศรี 
นางสาวกฤติมา พงษคํา 
นางสาวธัชพรรณ ตรีทอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เขารวมแขงขันการโตวาทีใน
ญัตติ “สมารทโฟนคุณคา 
หรือ คุณฆา” 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ั น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย จั ง ห วั ด
แมฮองสอน 

นายพิชุตม คํามาปน 
นายทักษดนัย ลืนคํา 
นางสาวนันทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖/๒ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ เขารวมแขงขันการโตวาทีใน
ญัตติ “สมารทโฟนคุณคา 
หรือ คุณฆา” 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ั น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย จั ง ห วั ด
แมฮองสอน 

เด็กหญิงปยะฉัตร แสนอาย  
เด็กหญิงจิรนันท หวาละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

เขารวมการแขงขัน การแขงขันแตงบทกลอน  
ครั้งท่ี ๗  ระดับภาค“เรียน
รอบรู  สู โ ลกกว า ง  ตาม
แ น ว ท า ง พ ร ะ ร า ช า ” 
โครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน  

สโมสรไลออนสสากลภาครวม 
๓๑๐ ประเทศไทย 

เด็กหญิงกันตา ฉํ่ามณี 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

เขารวมการแขงขัน การแขงขันวาดภาพระบาย
สีครั้งท่ี ๗  ระดับภาค“เรียน
รอบรู  สู โ ลกกว า ง  ตาม
แ น ว ท า ง พ ร ะ ร า ช า ” 
โครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน  

สโมสรไลออนสสากลภาครวม 
๓๑๐ ประเทศไทย 

เด็กหญิงพิมพลภัส วิจิตร  
เด็กหญิงธีดารัตน สาร
ประสิทธิ์ เด็กหญิงพันพัสสา 
กิติเลิศ 

ลําดับท่ี ๕ การแขงขันตอบคําถามจาก
สารานุกรมครั้งท่ี ๗  ระดับ
ภาค“เรียนรอบรู สูโลกกวาง 
ตามแนวทางพระราชา” 

สโมสรไลออนสสากลภาครวม 
๓๑๐ ประเทศไทย 
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ช่ือนักเรียน ระดับรางวัล ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ โครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน  

นายชนกันต เท้ียธิทรัพย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖/๑ 
นายพิชุตม คํามาปน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖/๒ 

ไดรับคัดเลือก
ออกอากาศ 

การจัดทํารายการขาวสั้น
ประชาสัมพันธกิจกรรมใน
โ ร ง เ รี ย น  อ อ ก อ า ก า ศ
รายการ  S.U.N. Reporter 
ทางชอง ONE และ GMM 
Channel 

บริษัท แกรมม่ี จํากัด 

เด็กหญิงนันทิตา  ตาดู 
เด็กหญิงปญญาพร  สันติสุข
สันต 
เด็กหญิงศิวพร  ไมมีชื่อสกุล 

ระดับภาคเหนือ รางวัลระดับเหรียญเงิน   
กิจกรรมการประกวด 
หนังสือเลมเล็ก ระดับชั้นม.
1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งท่ี 65 ระดับภาคเหนือ  

คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

นางสาวพุทธกาล บัณฑิต
เทอดสกุล 

เหรียญทอง การแขงขันเปดพจนานุกรม
ฟุริงะนะระดับชั้น ม.4-6 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศท่ี 2 
ภาษาญี่ปุน สพม.34 

นายปญจภัทร  เวียงคํา เหรียญเงิน การแขงขันเปดพจนานุกรม
คันจิ 
ระดับชั้น ม.4-6 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศท่ี 2 
ภาษาญี่ปุน สพม.34 

นางสาวบุษกร คีรีสิริมาศ เหรียญทองแดง การแขงขันเลาเรื่องจาก
ภาพ เปนภาษาญี่ปุน 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศท่ี 2 
ภาษาญี่ปุน สพม.34 

นางสาวจันทรวลัย ไพรนิมิตร
กุล 

เหรียญทอง การแขงขันเลาเรื่องจาก
ภาพ เปนภาษาญี่ปุน 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศท่ี 2 
ภาษาญี่ปุน สพม.34 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ด.ช.ชญานิน  แซหลู 

ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 

ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ 

ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 

ด.ช.ปฏิพล     ไมมีชื่อสกุล 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีวงสตริง

ระดับ ม.ตน  งาน

ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ  ณ  เมืองทอง

ธานี    ปการศึกษา  2558   

สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ   
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ด.ช.ชญานิน  แซหลู 

ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 

ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ 

ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 

ด.ช.ปฏิพล      ไมมีชื่อสกุล 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีวงดนตรี

สตริง    งาน

ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับภาค  ณ  จังหวัด

พิษณุโลก   ป  2558 

สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ   

ด.ช.ชญานิน  แซหลู 

ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 

ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ 

ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 

ด.ช.ปฏิพล      ไมมีชื่อสกุล 

ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุง 

โครงการรักษโลก  ระดับ

จังหวัด  ป 2558 

อบจ.แมฮองสอน   

ด.ช.ชญานิน  แซหลู 

ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 

ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ 

ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 

ด.ช.ปฏิพล     ไมมีชื่อสกุล 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง  

งานกาชาดจังหวัด

แมฮองสอน 2558   ณ  

อําเภอเมือง   จ.แมฮองสอน 

สนง.จังหวัดแมฮองสอน 

ด.ช.ชญานิน  แซหลู 

ด.ช.กรวิชญ   อินแถลง 

ด.ญ.สุทธนุช   แสนประเสิรฐ 

ด.ชทุน      ไมมีชื่อสกุล 

ด.ช.ปฏิพล     ไมมีชื่อสกุล 

ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง

งานปอยเหลินสิบเอ็ด

จังหวัดแมฮองสอน  2558 

เทศบาลเมืองแมฮองสอน 

น.ส.นุชนันท    เผือกทอง เหรียญทอง การประกวดดนตรีไทย

ประเภทเดี่ยวขิม 

สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 กลุม MOL โครงการชมเชย
ระดบัประเทศ 

โครงการสองมือปนฝนให
นอง 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 
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 การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว 
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การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 2558 ท่ีผานมา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนและจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนและสงเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ให กับนักเรียนท่ีมี

ความสามารถและสนใจทางดานภาษาไทยท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  

โดยคณะครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดจัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภูและวัน

ภาษาไทยแหงชาติ เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2558 เพ่ือเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  5 รอบ อาทิ

การแสดงในบทเพลงพระเทพทรงบุญ การอานบทรอยแกวและรอยกรอง การตอบปญหาทาง

ภาษาไทย  การแตงกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย การแขงขันจัดทําหนังสือเลมเล็กในวันแม

แหงชาติ และการอานฟงเสียงในวันพอแหงชาติ  

นอกจากนี้กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยยังไดสงเสริมนักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพไปแขงขันการ

จัดทําเลมเล็กท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของกลุมดอยกองมู ไดรับรางวัลเหรียญ

ทองระดับกลุมและไดไปแขงขันการจัดทําหนังสือเลมเล็กในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย

ตอในการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือครั้งท่ี 65 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยไดรับรางวัล

เหรียญเงินระดับภาคเหนือท้ัง 2  ระดับ และในระดับจังหวัดนักเรียนโรงเรียนหองสอนศึกษา  ในพระ

อุปถัมภท่ีมีอัจฉริยภาพทางดานภาษาไทยยังไดทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน  อาทิ  การแขงตอบปญหา

สารานุกรมไทยไดรับรางวัลระดับภาคเหนือในอันดับท่ี 6   สวนภายในจังหวัดนั้นนักเรียนไดรับรางวัล

ชนะเลิศการแขงขันการเขียนเรียงความของ อบจ.มส และ อบต.ปางหมู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดสุนทรพจนของสํานักประชาสัมพันธจังหวัดและสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันโตวาทีโดยสํานักงาน

พัฒนาสังคมและมนุษย  อีกท้ังยังเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีอัจฉริยะภาพทางดานภาษาไทยเขารวม

กิจกรรมคายภาษาไทยในวันเปดบานวิชาการผานการเรียนรูเปนฐานการเรียนรูตางๆ กิจกรรม

ดังกลาวสรางองคความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินใหกับใหกับนักเรียนซ่ึงกิจกรรมเหลานั้น

สรางความภาคภูมิใจใหชาวขาว – เขียว และคณะครูภาษาไทยเปนอยางยิ่ง 
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การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถดานคณิตศาสตร ควบคูกับการพัฒนาดาน

คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ระหวางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2558 

กิจกรรม  แขงขันทักษะวิชาการในระดับนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2558 

ผลการแขงขันรอบท่ี 1     การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนท่ี นักเรียนไดรับรางวัลดังนี้ 
    เหรียญทองจํานวน  9  คน 

    เหรียญเงินจํานวน   10 คน 
    เหรียญทองแดงจํานวน  16  คน 
การคัดเลือกระดับประเทศ  ไมมีนักเรียนผานการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

กิจกรรม  ยกผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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นักเรียนไดรับรางวัลโครงการประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร(TEDET) 

ของ สสวท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

คายพัฒนาอัฉริยภาพนักเรียนทางดานคณิตศาสตร 
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การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

1.  ปการศึกษา 2558 โรงเรียนทดลองเปดหองเรียน MEP (Mini English Program) โดยจัดการ

เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เปนภาษาอังกฤษโดยครูชาวตางประเทศ ใน

ระดับชั้น ม.1/8 และยังเปดตอเนื่องในปการศึกษา 2559 ผลการจัดการเรียนการสอนจากการ

ประเมินครู นักเรียน และผูปกครอง อยูในเกณฑพึงพอใจ และจะพัฒนาจัดการเรียนการสอนเปน

หองเรียน MEP เต็มรูปแบบ (สอนเปนภาษาอังกฤษ 4 รายวิชา) 

2.  จัดคายภาษาอังกฤษโดยเปนโครงการความรวมมือกับมูลนิธิหัวแหลมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย เปน

ครั้งท่ี 2 ไดรับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับ โดยการคัดเลือกนักเรียนจํานวน 50 คน เขาคายแบบ

เขม 5 วัน ณ หองโสตทัศนศึกษา 

3.  โรงเรียนไดเลือกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ลงนามความเขาใจ (MOU) เพ่ือเขารับ

การนิเทศแบบเขม โดยคณะศึกษานิเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินโดยแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพ่ิมข้ึน

รอยละ 3 ผลการประเมินประสบผลสัมเร็จท้ัง 2 ระดับ 

4.  ผลการสอบเพ่ือเขารวมโครงการเอเอฟเอส ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา รุนท่ี 55 รักเรียนสอบผานขอเขียนจํานวน 5 คน แตไมมีผูรายงานตัวเขาสอบสัมภาษณ 

และเดือนสิงหาคม 2559 นางสาวพชรพร อําพัน นักเรียนแลกเปยนรุน 54 จะเดินทางกลับมาศึกษา

ตอในหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ม.4/1 

5.  จัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับครู เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใชในการ

จัดการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล โดยจัดเปน 2 ระยะ ระยะแรก ใชคาบเรียนท่ี 9-10 ในวัน

จันทรของเดือนมกราคม ระยะท่ีสอง ในวันท่ี 14-15 มีนาคม 2559 ไดรับการประเมินจากครูในระดับ

พึงพอใจมาก และจะจัดเปนโครงการตอเนื่อง 

6.  ครูในกลุมสาระฯ เขารับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดป เชน การยกระดับความสามารถการใช

ภาษาอังกฤษตามกรอบภาษาอังกฤษของยุโรป (CEFR) การบูรณาการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู การทดสอบความรูออนไลน (TEPE) การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ในปการศึกษา 2558 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหองสอนศึกษา         

ในพระอุปถัมภฯไดจัดใหมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงหวังใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจการ

ดํารงชีวิตของมนุษย ท้ังในปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม 

การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตาม

เหตุปจจัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเอง และผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง 

และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและ

สังคมโลก ซ่ึงภาพรวมในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น จะตองศึกษาเรียนรูตาม

หลักสูตร ประกอบดวย ๕ สาระวิชาดวยกัน ซ่ึงแตละสาระไดกําหนดขอบขายไว ดังนี้ 

 1. สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการ

พัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู

เสมอ รวมท้ังบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และสวนรวม 

 2. สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการเนินชีวิตในสังคม ระบบการเมืองการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะความสําคัญ การเปนพลเมืองดี 

ความแตกตาง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ปลูกฝงคานิยมดาน

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ การดําเนินชีวิตอยางสันติ

สุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 3. สาระเศรษฐศาสตร  การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหาร

จัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนํา

หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 

 4. สาระประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร 

พัฒนาการของมนุษยชาติจาอดีตจนถึงปจจุบัน ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ

ตางๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ

ในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมท่ีสําคัญของโลก 

 5. สาระภูมิศาสตร ลักษณะกายภาพของโลก แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศ

ไทย และภูมิภาคตางๆของโลก การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่ง

ตางๆในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษย

สรางข้ึน การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ไดมี

ความมุงม่ันตั้งใจใหนักเรียนทุกคนไดรับความรูตางๆ พรอมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมี

มารยาทท่ีดี และการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติพรอมเขารวมกิจกรรมตางๆ ท้ังภายในโรงเรียน 

และภายนอกโรงเรียน โดยผลงานในปการศึกษา ๒๕๕๘ กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ มีผลงานดังนี้ 

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด การแขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่องในวันรพี  

 2. รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การแขงขันประกวดภาพยนตรสั้น งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 65 

 3. รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค การแขงขันประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
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การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 

 

กระบวนการจัดการเรียนรูในกลุมสุขศึกษาและพลศึกษา ตองจัดเปนกระบวนการท่ี

หลากหลาย ตอเนื่องเหมาะสมกับระดับความสามารถ ความตองการและความสนใจของผูเรียน เนน

กิจกรรมท่ีพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ ตั้งแตการวางแผน การฝกปฏิบัติ การตรวจสอบ และ

การประเมินผล ใหครอบคลุมทางกิจกรรมสุขภาพท้ังดานปองกัน สงเสริม และดํารงสุขภาพ โดยการ

ใชวิธีการเรียนอยางมีชีวิตชีวา ใหผูเรียนฝกความรับผิดชอบ ฝกทักษะการคิด ทักษะการจัดการ 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเผชิญสถานการณ การเรียนรูจากปญหา และประยุกตความรูมาใช

ปองกันและแกไขปญหาในชีวิตจริง หม่ันฝกฝนและเอาใจใสดูแลสุขภาพตนเองและความแข็งแกรง

ของรางกาย เขารวมในกิจกรรม พลศึกษาและกีฬาท้ังประเภทบุคคล และประเภททีมไดเรียนรูถึง

ความสําคัญของการฝกฝนตนเองตามกฎ กติกา ระเบียบและหลักการวิทยาศาสตร ไดแขงขันและได

ทํางานรวมกันเปนทีม และยอมรับวาตนเองมีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งของสภาวะสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผูอ่ืนของดวย 
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การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.  ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเล็งเห็นประโยชนท่ีจะนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  

2. นําเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะเกม การแกปญหาเฉพาะหนา เพ่ือใหเกิดกระบวนการ

คิดวิเคราะห  และยังสงผลใหเกิดการเรียนรูวิธีการใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ โดยนักเรียนไมเกิด

ความเบื่อหนาย  

3.  ดึงเนื้อหาบทเรียนใหทันตอเหตุการณปจจุบันในเรื่องราวท่ีนักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิด

ความอยากรู อยากคนควาดวยตนเอง  

4.  ฝกฝนใหนักเรียนรูจักการสรุปความคิดรวบยอด การจับประเด็นสําคัญของแตละบทเรียน 

และการนําไปใช 

4.  ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยการชวยเหลือกัน  ในลักษณะ “ เพ่ือนชวย

เพ่ือน ”  ใหเด็กเกงชวยเหลือและแนะนําเด็กออน  และแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันในหองเรียน  

ทําใหเด็กออนไมเกิดการเกร็ง วิตกกังวล สามารถเรียนรูและตอยอดไดเร็วข้ึน 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

 

ในปการศึกษา 2558 โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ ไดดําเนินการรจัดกิจกรรม

ตามหลักสูตรและไดทําการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดดังนี้ 

 

กิจกรรมแนะแนว 
 

 

งานทุนการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2558 

 งานแนะแนว โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ไดดําเนินงานดานทุนการศึกษา

ใหแกนักเรียนโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ประจําปการศึกษา 2558 โดยไดรับการ

อนุเคราะหจากผู มีจิตศรัทธา และหนวยงาน องคกร มูลนิธิตางๆ ใหความอนุเคราะหมอบ

ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีและมีความขยันตั้งใจเรียนดี  จํานวน 417  ราย รวม

เปนเงินท้ังสิ้นจํานวน  3,486,600.- บาท (สามลานสี่แสนแปดหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) 

 

ท่ี ทุนการศึกษา 
จํานวน

ทุน 
ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน (บาท) 

1   โครงการพระเมตตาสมเด็จยา ฯ 6 10,000 60,000.- 
2   ทุนชวยเหลือจากโครงการสมเด็จยาฯ 1 5,000 5,000.- 
3   ทุนสุขศาลาพระราชทาน 1 12,000 12,000.- 
4   มูลนิธิยุวพัฒน 7 7,000 49,000.- 
5   มูลนิธิทิสโกเพ่ือการกุศล (ระดับ ม.ตน) 50 3,000 150,000.- 
6   มูลนิธิทิสโกเพ่ือการกุศล (ระดับ ม.ปลาย) 65 3,500 227,500.- 
7   มูลนิธิเก้ือฝนเด็ก (นักเรียนหอพัก) 7 23,600 165,200.- 
8   มูลนิธิเก้ือฝนเด็ก (นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร) 5 21,500 107,500.- 
9   มูลนิธิเก้ือฝนเด็ก (ปกติ) 24 18,600 446,400 
10   มูลนิธิเอโตะไซดัน (ระดับ ม.ตน) 7 2,000 14,000.- 
11   มูลนิธิเอโตะไซดัน (ระดับ ม.ปลาย) 3 3,000 9,000.- 
12   ทุนมูลนิธิอาสาสมัครชวยงานสังคมสงเคราะห (ISGF) 12 6,000 72,000.- 
13   มูลนิธิเจษฎา เทคนิคมิวเซียม  (ระดับ ม.ตน) 4 4,000 16,000.- 
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ท่ี ทุนการศึกษา 
จํานวน

ทุน 
ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน (บาท) 

14   มูลนิธิเจษฎา เทคนิคมิวเซียม  (ระดับ ม.ปลาย) 2 6,000 12,000.- 
15   ทุนสงเคราะหชวยเหลือเด็กขาดแคลนฯ (พมจ.) 41 1,000 41,000.- 
16   ทุนจากรายการก๊ิกดู CAMPUS 8 2,000 16,000.- 
17   ทุนชวยเหลือจากผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 19 2,000 38,000.- 
18   กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  (รายใหม ) 41 13,200 541,200.- 
19   กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  (รายเกา ) 114 13,200 1,504,800.- 

รวม 417 - 3,275,200.- 

รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
สามลานส่ีแสนแปด-หม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน 

 

3,486,600.- บาท 

 

ขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

ประจําปการศึกษา 2558 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย 
1 นางสาวธนัญชนก    แสงสรอย การจัดการโลจิสติกส บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2 นางสาวกัญญาวี    สุขยิ่ง วิศวกรรมสํารวจและ

สารสนเทศภมูิศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

3 นายอธิษฐ    ละออง เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
4 นายทักษดนัย เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
5 นายชนกันต    เท้ียธิทรัพย โครงการกระจายแพทย 1 

อําเภอ 1 ทุน 
แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

6 นายชัยทัต    สุวรรณโพธิศร ี โครงการผลติแพทยเพ่ิม
เพ่ือชาวชนบท 

แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

7 นายนพดล    เทพประสาร พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร 
กีฏวิทยา 

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

8 นายลิขสิทธ์ิ    โลบุตร วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
9 นายวิฆนนาศน    นวลคํา โครงการผลติแพทยเพ่ิม

เพ่ือชาวชนบท 
แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

10 นางสาวณัชนันทร    กิจ
ประพจน 

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

11 นางสาววรังคณา    ธุระ ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตว
วิทยา 

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

12 นางสาวธวัลรตัน    จันทราช ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตว
วิทยา 

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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ท่ี ชื่อ – สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย 
13 นางสาวรัตนากร   กิจกรรมบําบัด เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
14 นายบัณฑติ    ไตรอักษร ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
15 นายสมบูรณ    ไมมีช่ือสกุล เศรษฐศาสตรการเกษตร เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
16 นายยงยศ    ไมมีช่ือสกุล นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
17 นางสาวนันทยา    ไมมีช่ือสกุล จิตวิทยาคลีนิค มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
18 นางสาวพิมพกานต    ทนันชัย การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
19 นางสาวบัณฑติา    แดงหลา ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตว

วิทยา 
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

20 นางสาวนารีรตัน    พานทอง ภาษาไทย มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
21 นางสาวพิมล    พิมพวนาสกุล ภาษาไทย มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
22 นางสาวพรวลัย สื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
23 นางสาวสุชัญญา    ยวงมณ ี สังคมศาสตรและ

มานุษยวิทยา 
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

24 นางสาวชลธิชา    ทัตชัย รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

25 นายพลเชษฐ    คํามุง วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลานนา 

26 นางสาวณัฏฐภรณ    แสงนาวี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลานนา 

27 นางสาวพัทธธิรา    พันธนอย ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลานนา 

28 นางสาวฐิตาพร    ออนตวงศ ทัศนศิลป ศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลานนา 

29 นางสาวปภากร    ศรีเมือง วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุร
นาร ี

30 นายลิขสิทธ์ิ    โลบุตร รังสีเทคนิค สหเวชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
31 นางสาวปภากร    ศรีเมือง วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
32 นายชาญณรงค    กิจธเนศ สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
33 นางสาวพัชรียา    วิถี วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
34 นางสาวพิมพกานต    ทนันชัย ภาษาเกาหล ี มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
35 นายกุลกิตต ิ   ศรคํา การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร 
36 นางสาวสณัหสริ ี   ศิริภรประภา การจัดการการทองเท่ียว

และบริการ 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอรทเชียงใหม 

37 นายธนดล    ทะนัน การบัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอรทเชียงใหม 
38 นางสาวจิราวรรณ    สุภาษี การจัดการทองเท่ียวและ

บริการ /แขนงธุรกิจการบิน 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอรทเชียงใหม 

39 นางสาววัลลญิา    กิจประพจน อัญมณีและเครื่องประดับ อัญมณ ี มหาวิทยาลยับูรพา 
40 นายอธิษฐ    ละออง แพทยศาสตร แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 
41 นายนัทธพงศ    แกวบุญเรือง สาธารณสุขศาสตร แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 
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ท่ี ชื่อ – สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย 
42 นายทวีเกียรต ิ   กวีวัฒน นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 
43 นายธนภัทร    มูลแกว วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 
44 นายธนกฤต    ปญญาคํา คอมพิวเตอรกราฟกและ

มัลตมิีเดยี 
เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ มหาวิทยาลยัพะเยา 

45 นายฐปณัฐ    สุดใจ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 
46 นางสาวพัชรียา    วิถี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลยัพะเยา 
47 นางสาวสณัหสริ ี   ศิริภรประภา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม  
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 

48 นางสาวณิชากร    พรธรรม
พิทักษ 

การเมืองการปกครอง รัฐศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 

49 นางสาวภัณฑิรา    ตาระกา นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 
50 นางสาวกนกอร    เพียรสุขุม นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 
51 นางสาวชัชชญา    วงคเข่ือน นิเทศนศาสตร นิเทศนศาสตร มหาวิทยาลยัพายัพ 
52 นางสาวธนพร    หมุดด ี อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัพายัพ 
53 นางสาวปยนุช    มั่นประกอบ

บุญ 
นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัพายัพ 

54 นางสาวพัทธธิรา    พันธนอย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัพายัพ 
55 นางสาวณัฐนิตร    ภมรภัคคีภมู ิ การประถมศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลยัฟารอีสเทิรน 
56 นายรังสฤษฎ    โชคเสกสรรค การประถมศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลยัฟารอีสเทิรน 
57 นายธนภูม ิ   กีฬาแปง เทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร 
วิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลยัแมโจ 

58 นางสาวสันทกานต    ปญญาภิ
รักษ 

เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ ควบเศรษฐศาสตร

ประยุกต 

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 

59 นางสาวมะล ิ   พวงรจนา วัสดุศาสตร วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
60 นางสาวณัฐพร    มาลัยวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
61 นางสาวณัฐพร    มาลัยวรรณ วิชาเกษตรศาสตร(ปฐพี

ศาสตร) 
ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแมโจ 

62 นางสาวชุติกาญจน    แกวกอง
บุญ 

พืชสวน ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแมโจ 

63 นางสาวณัฐนพิน    แพงสุภา การประมง เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ้า 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

64 นางสาววรรณวิสา    ดวงดารา
พร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 

65 นางสาวณัฏฐภรณ    แสงนาวี วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

66 นางสาววิชิดา    ไมมีช่ือสกุล สัตวศาสตร สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
67 นางสาวพรพรรณ    เลาหลื่อ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
68 นางสาวสณัหสริ ี   ศิริภรประภา อารักขาพันธุพืช เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
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ท่ี ชื่อ – สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย 
69 นายบริพัตร    พุฒิเมธาวุฒิ พัฒนาการทองเท่ียว พัฒนาการทองเท่ียว มหาวิทยาลยัแมโจ 
70 นางสาวปยากร    วงศเจรญิ เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
71 นางสาวธารใส    ทรายมลู รัฐศาสตร รัฐศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
72 นางสาวชุติมา    อนุรักษสักทอง เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
73 นางสาวศุภชา    กระจางด ี รัฐศาสตร รัฐศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
74 นางสาวอักษร    พรหมปญญา เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
75 นางสาวธนนันท    เสริมประชา บริหารทองถ่ิน บริหารศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 
76 นางสาวกันยา    ไมมีช่ือสกุล การตลาด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแมโจ 
77 นายสาริน    แซลี้ การตลาด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแมโจ 
78 นางสาวณิชากร    พรธรรม

พิทักษ 
รัฐศาสตรการเมืองการ

ปกครอง 
รัฐศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ (แพร) 

79 นางสาวธัญลักษณ    มุนทอง การจัดการชุมชน การจัดการชุมชน มหาวิทยาลยัแมโจ (แพร) 
80 นางสาวณัชนันทร    กิจ

ประพจน 
แพทยศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

81 นางสาวธัญญรัตน    บุญเฉลย ทันตแพทยศาสตร สํานักวิชาทันต
แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

82 นายจักรกฤษณ    สุขเสรมิ วิศวกรรมการสื่อสารและ
สารสนเทศ 

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

83 นายปริญญ    สันติสุข วิศวกรรมการสื่อสารและ
สารสนเทศ 

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

84 นางสาวศรีมล วิศวกรรมการสื่อสารและ
สารสนเทศ 

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

85 นายอัครวัฒน    วิญญายอง นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
86 นางสาวจิรัชญา    บุญมาดํา วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
87 นางสาวกัญญาวี    สุขยิ่ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

88 นายพลเชษฐ    คํามุง วิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
89 นางสาวจุฑาภรณ    สมหวัง เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
90 นางสาวธัญจิรา    ไชยวรรณ นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
91 นางสาวนันทนภัส    สมคาํ การบัญชี การจัดการ มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
92 นายณัฐวัฒน    พรรณโรจน นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
93 นางสาวพัทธธิรา    พันธนอย นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
94 นายชานนท  ปญญา การจัดการโลจิสติกสและโซ

อุปทาน 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

95 นายอนุรักษ    พนมไพร การปกครองทองถ่ิน บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 

96 นางสาวจุฑาภรณ    สมหวัง ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 
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ท่ี ชื่อ – สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย 
97 นายสุกฤต    เสรีธนพงศ นิติศาสตร มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
98 นายณัฐพงศ    วรรณสมพร การปกครองทองถ่ิน มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
99 นางสาวนุชนันท    เผือกทอง นวัตกรรมการออกแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
100 นางสาวอรุโณทัย    ใจดี คหกรรมศาสตรประยุกต สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
101 นางสาวนันทินี    ปณตกุล การบัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
102 นายธนโชค    นิรมลวงศสกุล การปกครองทองถ่ิน บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
103 นางสาวภาวรยี    อนุโลม จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
104 นางสาวกรรณิการ    กระบวน

โชคชัย 
การตลาด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
105 นางสาวนลินนิภา    มีคุณ พัฒนาสังคม สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
106 นางสาวเจนจิต    รักด ี นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
107 นางสาวสกาวเดือน    แซจาง การตลาด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
108 นางสาวกานดา    ไมมีช่ือสกุล นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
109 นางสาวจันทรวลยั    ไพรนิมิตร

กุล 
นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
110 นางสาวนภิสา    จริยเสรีพิสุจน การตลาด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
111 นายเอกราช    แวนแกว สถาปตยกรรม (นวัตกรรม

การออกแบบ) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
112 นางสาวพาขวัญ    ศิลปนันท การพัฒนาสังคม สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
113 นางสาวทัศนียวรรณ  ศรีธิเผิ้ง การเมืองการปกครอง รัฐศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
114 นางสาวอรไท  นพหิรัญ โฆษณาและการออกแบบ นิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย 
115 นายทวีเกียรต ิ   กวีวัฒน คอมพิวเตอรศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
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ท่ี ชื่อ – สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย 
116 นายพิชุตม    คํามาปน สังคมศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
117 นางสาวณัฐนพิน    แพงสุภา เคม ี ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
118 นางสาวพัชรียา    วิถี วิทยาศาสตรท่ัวไป ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
119 นางสาวจุฑาภรณ    สมหวัง ชีววิทยา  ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
120 นางสาวณัฏฐภรณ    แสงนาวี สัตวศาสตร สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
121 นางสาวณัฐธิดา    คันธารัตน คอมพิวเตอรศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
122 นางสาวนารีรตัน    พานทอง ภาษาไทย ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
123 นางสาววิชิดา    ไมมีช่ือสกุล สัตวศาสตร สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
124 นางสาวสณัหสริ ี   ศิริภรประภา ชีววิทยา  ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
125 นายศิริเทพ    กวีวัฒน คณิตศาสตร ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
126 นางสาวนภาพร    กาญจน

ไกรสร 
การจัดการ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
127 นายเศคาริยาห    ฤทธ์ินรกานต นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
128 นางสาวชุติภา    เหมชัย สารสนเทศภมูิศาสตร มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
129 นางสาวสุจิวรรณ    ธนานุรัตนา สารสนเทศภมูิศาสตร มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
130 นางสาวสุดารัตน    วัฒนเดช การตลาด วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
131 นางสาวแอนนา    ชัยวงศเลิศ นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
132 นางสาวชนิภา    มณีวัลย สารสนเทศภมูิศาสตร มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
133 นางสาวพรทิพย    สีมูล ภาษาจีน ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
134 นางสาวณัฐธิดา    มุงบําเพ็ญศีล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
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ท่ี ชื่อ – สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย 
135 นางสาวอังคณา    วีรัช การจัดการ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
136 นายธัญพิสิษฐ    มีเดช คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
137 นายรังสฤษฎ    โชคเสกสรรค พลศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
138 นางสาวจุฑารตัน    คงยศ

ไพบูลย 
ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
139 นางสาวนิรุชา    ฌานบรรจบ รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
140 นางสาวกันยา    ไมมีช่ือสกุล การตลาด วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
141 เด็กหญิงพุทธกาล    บัณฑติ

เทอดสกุล 
การประถมศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
142 นายเอกราช    แวนแกว นิเทศนศาสตร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
143 นางสาวธัญญรัตน    อินยา นิติศาสตร มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
144 นางสาวมะลิวัลย    ไพรพิชิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
145 นางสาวรุงอรุณ    สาม ู คหกรรมศาสตร (ผาและ

เครื่องแตงกาย) 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม 
146 นางสาวจุฑากรณ    สมหวัง วิทยาศาสตรท่ัวไป ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
147 นางสาวนารีรตัน    พานทอง ภาษาไทย ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
148 นายสุกฤต    เสรีธนพงศ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
149 นายณัฐพงศ    วรรณสมพร เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
150 นางสาวอภิชญา    ยอดมณ ี ภาษาไทย ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
151 นางสาวพนิตพร    มะณศีร ี ภาษาไทย ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
152 นางสาวศุภกานต    กลิ่นขจร

ไกลยิ่ง 
การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

153 นางสาวปทมพร    วุฒิสุดาศักดิ ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
154 นางสาวเบญจวรรณ    แซเฮอ สถาปตยกรรมออกแบบ

ภายใน 
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

155 นายธนกฤต    ปญญาคํา อินเทอรแอคทีฟและเกมส เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
156 นายบะไบ    คาริชมาลย การจัดการโลจิสติกส บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
157 นางสาววิศัลยศยา    สีมาฤทธ์ิ การจัดการทองเท่ียว 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
การทองเท่ียว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

(วิทยาเขตภูเก็ต) 
158 นางสาวพัทธธิรา    พันธนอย ไทยศึกษา วิเทศศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

(วิทยาเขตภูเก็ต) 
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ท่ี ชื่อ – สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย 
159 นางสาวพิชญทัฬห    พุมโพธ์ิ

ทอง 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารธุรกิจ 
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

160 นางสาวนันทนภัส    สมคาํ การบัญชี การบัญชี มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
161 นางสาวสุชัญญา    ยวงมณ ี สังคมสงเคราะห สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรต ิ
162 นายภาคภมู ิ   รอดประเสริฐ รัฐศาสตรการเมืองการ

ปกครอง 
รัฐศาสตร มหาวิทยาลยัหาดใหญ 

163 นายกันตศักดิ ์   ปตุรตัน วิศวกรรมแมคคมทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
164 นางสาวพรวลัย    ภาพเฉลิม

พจน 
นิติศาสตร นิติศาสตร มหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย 

165 นายพีรณัฐ    กวางทู พืชศาสตร เกษตรศาสตร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม 

166 นางสาวนลินี    กลิ่นกุหลาบไพร พืชศาสตร เกษตรศาสตร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม 

167 นางสาววรังคณา    ธุระ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาลัยบรมราชชนนี
เชียงใหม 

168 นายชัยวัตน    รักไทย การทองเท่ียวและการ
โรงแรม 

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยแมฮองสอน 

169 นางสาวยาสมิลย    พงษเทอด
ศักดิ์ 

การประถมศึกษา ครุศาสตร วิทยาลัยแมฮองสอน 

170 นางสาวปาลินี    ไมมีช่ือสกุล การประถมศึกษา ครุศาสตร วิทยาลัยแมฮองสอน 
171 นางสาวโชติกา    พรหมจันทร การทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยแมฮองสอน 

172 นางสาวสุชาสินี    ชาญชัยฤทธ์ิ
กลา 

การประถมศึกษา ครุศาสตร วิทยาลัยแมฮองสอน 

173 นางสาวมะลิวัลย    โปรดปราณ
นาม 

การประถมศึกษา ครุศาสตร วิทยาลัยแมฮองสอน 

174 นางสาวจิตสุดา    จิตสงาไพศาล คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยแมฮองสอน 
175 นางสาวนํ้าฝน    ศรีใส การบัญชี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม 
176 นางสาวผองใส    ไมมีช่ือสกุล การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม 
177 นางสาวนวลคํา    ไมมีช่ือสกุล การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม 
178 นายณรงคฤทธ์ิ    ทองไทย   ศึกษาตอประเทศญี่ปุน 
179 นางสาวกมลรส    รัตสมติ   ศึกษาตอประเทศญี่ปุน 
180 นางสาวธัญสดุา    จะกาต ิ   ศึกษาตอประเทศญี่ปุน 
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ท่ี ชื่อ – สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย 
181 นายนันทวัฒน    พงษสุข วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

182 นางสาวณัฐนิตร    ภมรภัคคีภมู ิ การจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม 

บริหารธุรกิจ สถาบันปญญาภิวัฒน 

183 นางสาวอัณศยา    ปทมาพิมาน การจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม 

บริหารธุรกิจ สถาบันปญญาภิวัฒน 

184 นายณัฐวุฒิ  ตรีทอง ทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

 

 

กิจกรรมนักเรียน 

 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร 

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 
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กิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ประจําป 2558 
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กิจกรรมวันเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
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      กิจกรรมยุวกาชาด 
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รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเดนระดับประเทศ 
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กิจกรรมชุมนุม 

   กิจกรรมชมุนุมชมรมเปนกิจกรรมนักเรียนท่ีโรงเรียนสนับสนุนใหผูเรียนรวมกลุมกัน

จัดข้ึนตามความสนใจความถนัดความสามารถของผูเรียนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผูเรียน 
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กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนตอสังคมชุมชนและทองถ่ิน ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความ

รับผิดชอบความดีงามความเสียสละ ตอสังคมและ การมีจิตสาธารณะ 
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กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู 
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จํานวนขาราชการครู/บุคลากรโรงเรียนหองสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ ปการศึกษา 2558 

 

 

ประเภท 
(เพศ) 

ขาราชการครู 
(สายผูบริหาร) 

ขาราชการครู 
(สายผูสอน) 

ลูกจาง 
ประจาํ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จาง 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 

ชาย 3 29 6 0 5 2 45 

หญิง 0 39 0 3 2 8 52 
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บัญชีรายชื่อ  ครู  และ บุคลากร  โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1 นายพูลศักด์ิ จิตสวาง ผูอํานวยการ 58 นายธนาชัย แกวไทรหงวน ครูผูชวย 

2 นายยิ่งยศ จันทรชิต รองผูอํานวยการ 59 นายทินกร สถิตเจริญกุล ครู ค.ศ. ๒ 

3 นายอัมพวาร อิตุพร รองผูอํานวยการ 60 นายธรรมธัช ปาวงค ครูผูชวย 

4 นางภีมนัฐฎาร อุชัยวงษ ครู ค.ศ. ๒ 61 นายณัฐพงษ ชํานาญตา ครู ค.ศ. ๑ 

5 นายอภิวัฒน ทองรุง ครู ค.ศ. ๑ 62 นายเจษฎา อุชัยวงษ ครู ค.ศ. ๒ 

6 นางสาวรชันี วงคตะวัน ครูผูชวย 63 นายประกิจ ผาติจิรโชติ ครู ค.ศ. ๒ 

7 นางรจิตแกว ประวีณชัยกุล ครู ค.ศ. ๑ 64 นางสาวจันทนา สุปณะ ครู ค.ศ. ๑ 

8 นายศิริชัย จิตสวาง ครู ค.ศ. ๒ 65 นางนิตยา ชูเกียรติ ครู ค.ศ. ๓ 

9 นางสาวชนัญพร ณรงคทิพย ครู ค.ศ. ๑ 66 นายวิทยา ภูติรักษ ครู ค.ศ. ๑ 

10 นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย ครู ค.ศ. ๑ 67 นางพัชรินทร จุยสําราญ ครู ค.ศ. ๒ 

11 นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชยั ครู ค.ศ. ๒ 68 นางสาวมยุรีย คําจันทร ครูผูชวย 

12 นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน ครู ค.ศ. ๑ 69 นายพีรศักด์ิ อิทธิศักด์ิธนเดช ครู ค.ศ. ๑ 

13 นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ ครูผูชวย 70 นายพงศกร บุญมา ครูผูชวย 

14 นายนิพนธ หมูทอง ครู ค.ศ. ๑ 71 นางณัฐธิญาน เลิศชัยกาญจน ครูผูชวย 

15 นางสาวกมลทิพย แกวทิตย ครู ค.ศ. ๑ 72 นายสุรพล ยศกําจาย ครูผูชวย 

16 นายอภิสิทธิ์ ทองรุง ครู ค.ศ. ๑ ลูกจางประจํา   

17 นางรัฐนันท กันทะทรง ครู ค.ศ. ๓ 1 นายขจร ประสานสุข ลูกจางประจํา 

18 นางณัธวลัณน แกวปยรัตน ครู ค.ศ. ๒ 2 นายประพิศ สันตประเสริฐ ลูกจางประจํา 

19 นางสาวอัมไพพรรณ ไวทยเวทย ครู ค.ศ. ๑ 3 นายยงยุทธ สงวนคีรีพงษ ลูกจางประจํา 

20 นายทักษกร เพ็ญมณี ครู ค.ศ. ๑ 4 นายธนูศิลป มั่นคง ลูกจางประจํา 

21 นางสาวเกษสุดา นิลสวิท ครูผูชวย 5 นายวิชิต อริเดช ลูกจางประจํา 

22 นางชุติมา รูยิ่ง ครู ค.ศ. ๓ 6 นายสงกรานต ทนันชัย ลูกจางประจํา 

23 นายสุรพงษ ประวีณชัยกุล ครู ค.ศ. ๒ พนักงานราชการ   

24 นายเอกรินทร พงษเพชราภรณ ครู ค.ศ. ๒ 1 นางสาวศรีสุดา เขตทองมาก พนักงานราชการ 

25 นางสาวจันทรเพ็ญ ไพรเสถียรสุข ครู ค.ศ. ๒ 2 นางสาวเพ็ชรดา ประวีณชัยกุล พนักงานราชการ 

26 นางบุษบง ชัยเทพ ครู ค.ศ. ๒ 3 นางสาวอําภา เนตรเจริญธรรม พนักงานราชการ 

27 นางสาวคีตรามิลธ ปุรณะวิทย ครู ค.ศ. ๑ ครู / ลูกจางชั่วคราวงบรัฐบาล   

28 นายพิชญะ กันธิยะ ครู ค.ศ. ๑ 1 นางสาวอิงคปรัช นิยมไทย ครูอัตราจาง 

29 นางสาวฉัตรสุดา ญาณะโค ครู ค.ศ. ๑ 2 นายปพนสรรค โสภา ครูอัตราจาง 

30 นางพรรษชล ดารารัตติกาล ครู ค.ศ. ๒ 3 นายศรศักด์ิ แกวมณี ครูอัตราจาง 

31 นางชุรีพร แสนอาษา ครู ค.ศ. ๑ ครูอัตราจางงบโรงเรียน    

32 นางสาวภัญนภัส พนาสันติสุข ครู ค.ศ. ๑ 1 นายธงชัย อําพันธศรี ครูอัตราจาง 

33 นายธนกฤต เลิศลํ้า ครู ค.ศ. ๑ 2 Khun Aung Thar   ครูอัตราจาง 

34 นางอัญชลี เลิศลํ้า ครู ค.ศ. ๓ 3 Adrian Dola ครูอัตราจาง 

35 นายศักดา กฤษณสุวรรณ ครู ค.ศ. ๓ 4 Vimshna Devi   Amichand ครูอัตราจาง 

36 นางสุกัญญา ทองรุงโรจน ครู ค.ศ. ๓ 5 Angel Baulete   ครูอัตราจาง 

37 นางพัณณิน แพงสุภา ครู ค.ศ. ๒ 6 นายปราการ สินทรัพย ครูอัตราจาง 

38 นางจิรนันท คันธีสาร ครู ค.ศ. ๓ 7 นางสาวสุวิมล พัฒนาเกษตร ครูอัตราจาง 
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
39 นายสุทัศน สมบูรณ ครู ค.ศ. ๓ ลูกจางชั่วคราวงบโรงเรียน   
40 นางสาวศิริพร หนอทาว ครู ค.ศ. ๑ 1 นางสาวณิชนันทน ไกรสิงหใหญ ลูกจางชั่วคราว  
41 นายชัชวาลย ขวาแซน ครู ค.ศ. ๑ 2 นางสาวธนาภรณ เพชรเจียมจิต  ลูกจางชั่วคราว  
42 นางกุลธิดา กิติศรี ครู ค.ศ. ๑ 3 นางสาวเกศสุดา สุริยะ ลูกจางชั่วคราว   
43 นางสาวพีรพรรณ เทียมจันทร ครูผูชวย 4 นางสาวอรอนงค ใจดี ลูกจางชั่วคราว   

44 นางสาวปานหทัย ประสานสุข ครู ค.ศ. ๑ 5 นางสาวปยะรม คําออง ลูกจางชั่วคราว   

45 นางกรุณา สมบูรณ ครู ค.ศ. ๓ 6 นางนุช ศุภาโรจน ลูกจางชั่วคราว   

46 นายสุขชัย เฉลิมผลวงศกุล ครู ค.ศ. ๓ 7 นางพร   ลูกจางชั่วคราว   

47 นางศรุตา เฉลิมผลวงศกุล ครู ค.ศ. ๓ 8 นายสดานุพงษ ปญญา ลูกจางชั่วคราว   

48 นางอําภา ธนะปาน ครู ค.ศ. ๓ 9 นางแดง   ลูกจางชั่วคราว   

49 นางณรฎา มธุรส ครู ค.ศ. ๓ 10 นายสมศักด์ิ ชัยสัจจานนท ลูกจางชั่วคราว   

50 นางรัติกรานต สายจีน ครู ค.ศ. ๑ ครูฝกสอน   

51 นางสาวกวินทรา เจนปญญา ครูผูชวย 1 นายณัฐทพงค  ธรรมชาติ   

52 นายเมธ ี ศรีบุญเรือง ครูผูชวย 2 นายโสภณัฐ จรรยาโอฬาร   

53 นายณรงคศักด์ิ ขันธปราบ ครูผูชวย 3 นางสาวกมลชนก ใจบุญ   
54 นายสมชาย ซอแอ ครู ค.ศ. ๒ 4 นางสาวจตุพร โคเบนท   
55 นางสาวกรองทอง เงาสุวรรณ ครู ค.ศ. ๓ 5 นางสาวกนกวรรณ ภูทอง   
56 นายประสิทธิ ์ คําเต๊ิก ครู ค.ศ. ๑ 6 นายอานุภาพ เต็มอรุณรุง   
57 วาที่รอยโทรุง จันเดียว ครูผูชวย 7 นางสาวรัชฐาวัลย ชาญอุดมกิจ   

 

บุคลากรใหมของโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ปการศึกษา 2558 

 1. นางสาวกวินทรา เจนปญญา วิชาเอกคณิตศาสตร 

 2. นายธนาชัย  แกวไทรหงวน วิชาเอกพลศึกษา 

 3. นางสาวเกษสุดา นิลสวิท  วิชาเอกสังคมศึกษา 

 4. นายเมธ ี  ศรีบุญเรือง วิชาเอกคณิตศาสตร 

 5. นายอัมพวาร  อิตุพร  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

 6. นายพงศกร  บุญมา  วิชาเอกคหกรรม 

 7. นางสาวพีรพรรณ เทียมจันทร วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

 8. นางสาวรัชน ี  วงศตะวัน วิขาเอกบรรณารักษ 

 9. นางณัฐธิญาน  เลิศชัยกาญจน วิชาเอกการเงิน/บัญชี 

 10. นายณรงคศักด์ิ ขันธปราบ วิชาเอกคณิตศาสตร 

 11. นายธรรมธัช  ปาวงค  วิชาเอกนาฏศิลป 

 12. นายสุรพล  ยศกําจาย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป 

 13. นางสาวนัยนา ดวงบาล  วิขาเอกเคมี 

14. นายอนุชา  การอวน  วิชาเอกสังคมศึกษา 

15. นางสาวตวงพร ไชยลาม  วิชาเอกฟสิกส 
16. นางสาวรัตนาภรณ คํายอง  วิชาเอกสังคมศึกษา 
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17. วาท่ี ร.ท.ทิวากร ใจแกว  วิชาเอกอุตสาหกรรม 
18. นางสาวสุชาดา กรชูโชค  วิชาเอกภาษาจีน 
19. นายณัฐพงษ  ชํานาญตา วิชาเอกศิลปะ 
20. นางสาวปานหทัย   ประสานสุข   วิชาเอกภาษาจีน 
21. นางภาวิณี  พรหมฟง วิชาเอกคอมพิวเตอร 
22. นายสมชาย  ซอแอ  วิชาเอกคณิตศาสตร 

 

 

บุคลากรของโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  

ท่ีไดรับการเล่ือนวิทยฐานะ/ปรับปรุงตําแหนง 

 

1. นายพูลศักดิ์ จิตสวาง  ผูอํานวยการ  เลื่อนเปนเชี่ยวชาญ 

2. นายสุขชัย  เฉลมผลวงศกุล วิชาเอกคณิตศาสตร เลื่อนเปนชํานาญการพิเศษ 

3. นางอําภา  ธนะปาน  วิชาเอกคณิตศาสตร เลื่อนเปนชํานาญการพิเศษ 

4. นางณรฎา  มธุรส  วิชาเอกคณิตศาสตร เลื่อนเปนชํานาญการพิเศษ 

5. นายเอกรินทร  พงษเพชราภรณ วิชาเอกเคมี  เลื่อนเปนชํานาญการพิเศษ 

6. นางบุษบงชัยเทพ  วิชาเอกเคมี  เลื่อนเปนชํานาญการพิเศษ 

7. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ  วชิาเอกคอมพิวเตอร เลื่อนเปนชํานาญการ  

8. นายนิพนธ หมูทอง  วิชาเอกภาษาไทย เลื่อนจากครูผูชวยเปนครู คศ.1 

9. นางสาวนัยนา  ดวงบาล  วิชาเอกเคมี  เลื่อนจากครูผูชวยเปนครู คศ.1 
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มกราคม

65%
กมุภาพนัธ์

62%
มีนาคม

0%

เมษายน

0%

พฤษภาคม

40%

มิถนุายน

45.7%

กรกฎาคม

50.2%

พฤศจิกายน

70.10%

กนัยายน

60.20%

ตลุาคม

0%

สงิหาคม

40.10%

ธันวาคม

68.10%

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

 
สรุปขอมูลการใชหองสมุด  

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ  ปการศึกษา 2558 

ลําดับท่ี เดือน นักเรียน ครู รวม หมายเหตุ 

1 พฤษภาคม 7150 50 7200   

2 มิถุนายน 9510 90 9600  

3 กรกฎาคม 10000 80 10080  

4 สิงหาคม 10700 100 10800  

5 กันยายน 10970 100 11040  

6 ตุลาคม 0 0 0 ปดภาคเรียน 

7 พฤศจิกายน 20300 110 20410  

8 ธันวาคม 20100 102 20202  

9 มกราคม 11970 100 12040   

10 กุมภาพันธ 10000 80 10080   

11 มีนาคม 0 0 0 
ปดภาคเรียน 

12 เมษายน 0 0 0 

 รวม 110,700 812 111,452   
 

แผนภูมิแสดงขอมูลการใชหองสมุด 
โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ  ปการศึกษา 2558 
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สรุปขอมูลการใชคอมพิวเตอรในหองสมุด  

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ปการศึกษา 2558 

    

ลําดับท่ี เดือน 
จํานวนนักเรียน จํานวนคร ู

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 พฤษภาคม 494 465 959 0 0 0   

2 มิถุนายน 430 440 870 20 16 36   

3 กรกฎาคม 598 395 993 12 18 30   

4 สิงหาคม 342 432 774 14 11 25   

5 กันยายน 356 490 846 14 12 26   

6 ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 ปดภาคเรียน 

7 พฤศจิกายน 443 489 932 14 11 25   

8 ธันวาคม 443 484 927 15 12 27   

9 มกราคม 112 482 594 18 19 37   

10 กุมภาพันธ 469 445 914 13 18 31   

11 มีนาคม 490 485 975 20 18 38   

12 เมษายน 0 0 0 0 0 0 ปดภาคเรียน 

13 รวม 4177 4607 8784  135 275   
 

แผนภูมิสรุปการใชคอมพิวเตอรในหองสมุด  

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ปการศึกษา 2558 

 
 

สรุปขอมูลจํานวนหนังสือในหองสมุดจําแนกตามหมวดหนังสือ  
โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  

ปการศึกษา 2558 
 

 
 
 
 
 

มกราคม

8% กมุภาพนัธ์

10%
มีนาคม

0%

เมษายน

0%

พฤษภาคม

13%

มิถนุายน

10%

กรกฎาคม

9%

สิงหาคม

13%

กนัยายน

13%

ตลุาคม

0%

พฤศจิกายน

7%

ธันวาคม

17%
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สรุปขอมูลจํานวนหนังสือในหองสมุดจําแนกตามหมวดหนังสือ  
โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  

ปการศึกษา 2558 

 

ลําดับท่ี หมวดหนังสือ จํานวนเลม 

1 หมวด 000 เบ็ดเตล็ด 620 

2 หมวด 100 ปรัชญา 631 

3 หมวด 200 ศาสนา 695 

4 หมวด 300 สังคมศึกษา 542 

5 หมวด 400 ภาษาศาสตร 632 

6 หมวด 500 วิทยาศาสตร 930 

7 หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต 679 

8 หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ 690 

9 หมวด 800 วรรณคดี 730 

10 หมวด 900 ภูมิศาสตร ชีวประวัต ิ 617 

11 อางอิง สาระนุกรม พจนานุกรม/พระราชนิพนธ 586 

12 คูมือแบบเรียน 662 

13 นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรม 636 

 รวม 10,522 
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000 เบ็ดเตลด็

7% 100 จิตวิทยาปรัชญา

8%

200 ศาสนา

8%

300 สงัคม

7%

400 ภาษา

6%

500 วิทยาศาสตร์

12%

600 วิทยาศาสตร์ประยกุต์

10%

700 ศิลปะและนนัทนาการ

6%

800 วรรณคดี

10%

900 ภมิูศาสตร์และประวตัศิาสตร์

10%

หนงัสือคูมื่อแบบเรียน

5%

อางอิง หนังสือพระราชนิพนธ

7%

หนงัสือนวนิยาย เร่ืองสัน้ 

5%

000 เบด็เตลด็ 100 จิตวิทยาปรัชญา 200 ศาสนา 300 สงัคม

400 ภาษา 500 วิทยาศาสตร์ 600 วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 700 ศิลปะและนนัทนาการ

800 วรรณคดี 900 ภมูิศาสตร์และประวติัศาสตร์ หนงัสอืคู่มือแบบเรียน อ้างอิง หนงัสอืพระราชนิพนธ์

หนงัสอืนวนิยาย เร่ืองสัน้ 

 

สรุปขอมูลจํานวนหนังสือในหองสมุดจําแนกตามหมวดหนังสือ  
โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ปการศึกษา 2558 

เทียบอัตราสวน 100% หนังสือท้ังหมดในหองสมุด 
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สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ 

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ภาคเรียนที ่1/2558 

 

เดือน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

 มิถุนายน 200 240 121 165 143 146 1015 

 กรกฎาคม 250 360 360 150 130 120 1370 

 สิงหาคม 400 560 380 376 306 285 2307 

 กนัยายน 500 580 513 476 432 405 2906 

 รวมภาคเรียนที ่1/2558 1350 1740 1374 1167 1011 956 7598 
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สถิตยืมหนังสือห้องตู้คอนเทนเนอร์ 

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนห้องสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภ์ฯ 

ภาคเรียนที ่2/2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน ม.ตน ม.ปลาย รวม 

พฤศจิกายน 4,985 3,843 8,828 

ธันวาคม 6,432 4,385 10,817 

มกราคม 7,014 5,190 12,204 

กุมภาพันธ 6,307 4,983 11,290 

รวม 24,738 18,401 43,129 

 
 
 
 
 
 
  

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
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สถิติการยืม-คืน หนังสือหองสมุดตูคอนเทนเนอร 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

เดือน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

พฤษภาคม 10 5 8 15 10 5 53 

มิถุนายน 20 10 5 20 12 14 81 

กรกฎาคม 21 20 10 22 25 22 110 

สิงหาคม 22 23 12 28 12 12 109 

กนัยายน 31 25 18 26 11 23 134 

พฤศจิกายน 15 28 15 15 12 9 94 

ธนัวาคม 20 10 13 10 12 11 66 

มกราคม 25 38 25 27 21 18 154 

กุมภาพนัธ์ 35 40 32 30 25 24 186 

รวม 199 199 138 193 140 138 987 

 
 

  



ห น า  | 96 สารสนเทศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
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ภาพกิจกรรมเปดบานวิชาการ 
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กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
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กิจกรรมเขาคายลูกเสือเนตรนาร ี
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กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ม.3 ม. 6 
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กิจกรรม Big Cleaning Day 
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ปฐมนเิทศนักเรียนใหม 
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พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ม.3 ม. 6 
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กีฬาสี 
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นายกฯ พบเพ่ือนคร ู
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การประชุมผูปกครอง 
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ทอดผาปาเพ่ือการศึกษา “มูลนิธิพิพัฒนแมฮองสอน” 
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ห น า  | 113 สารสนเทศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

 

 

คณะกรรมการจัดทํา 
 

 

 

ที่ปรึกษา 

 

1. นายพูลศักดิ์  จิตสวาง     ผูอํานวยการโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

2. นายยิ่งยศ   จันทรชิต      รองผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

3. นายอัมพวาร  อิตุพร      รองผูอํานวยการโรงเรียน  โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

 

 

คณะผูจัดทํา 

 

1.  นายวิทยา           ภูติรักษ   หัวหนางานสารสนเทศ  

2.  นางสาวจันทนา      สุปณะ   ผูชวย 

3.  นางสาวศรีสุดา       เขตทองมาก  ผูชวย 

4.  นายประกิจ         ผาติจิรโชต ิ  ผูชวย 

5.  นายพีรศักดิ์         อิทธิศักดิ์ธนเดช  ผูชวย 

 

 

 

 

 

 

***  ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลในการจัดทําสารสนเทศ 

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ทุกทาน *** 
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งานสารสนเทศ 

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 


	คำสั่งโรงเรียนห้องสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภ์ฯ
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