รายงานผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
1. ชื่อผลงาน รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง พ.ศ. ๒๕๕๘
2. ชื่อเจ้าของผลงาน นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
3. กระบวนการทางาน
๓. ๑ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาบริหารและบูรณาการไปทุกด้าน
๓. ๒ รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล PM : STARS ใช้หลักการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ Results Based Management (RBM)
๓.๓ เป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ (Whole School Approach) รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล PM: (STARS) “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมพัฒนา” ที่ได้พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA
4. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๑.จัดประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์โรงเรียน WWW.MWN.AC.TH
๒. ประชาสัมพันธ์โดย สถานีวิทยุชุมชนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คลื่นความถี่ ๙๙.๒๕ MHz
๓. เผยแพร่ผ่านจอ LED ขนาด ๒X๓ เมตร หน้าโรงเรียน เวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.
๔. เผยแพร่โดยจัดทาปฏิทิน และวารสารเทา-แดง มอบให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาและหน่วยงานราชการ
๕. เผยแพร่ ทาง Face book ชื่อ แสงจันทร์ ศิริสรณ์
๖. เผยแพร่ทาง E-Mail: Chansiri1976@gmail.com.
๗. โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนคาตากล้าราชประชาสงเคราะห์ และโรงเรียนหนองแวงวิทยา
- วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงานด้านการ
บริหารจัดการ ในงาน”Secondary Educational Service Area Office ๒๓ Symposium ๒o๑๓ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
-วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ร่วมจัดนิทรรศการถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- วันที่ ๘-๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงาน รางวัล
ทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ด้านการบริหารจัดการ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร

๙. วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ มาศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรพอเพียง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จานวน
๒๐ โรงเรียน
๑o. วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณะครูที่มาศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จานวน ๑๔ โรงเรียน
๑๑.วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงาน ด้านการบริหาร
จัดในการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการการนาเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ได้รับรางวัลเหรียญทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๑๒. วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงาน ด้านการ
บริหารจัดในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๑๓. วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงาน
ด้านการบริหารจัดในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด นครนายก
๑๔.วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน
สู่ความเป็นเลิศ ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ต้อนรับการตรวจเยี่ยมท่าน การุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร
๕. เกิดผลต่อโรงเรียน/ครู/นักเรียน/ชุมชน ดังนี้
๑. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๕๕ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”
๒. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓. ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ “ การพัฒนาคุณธรรมนาวิชาการตามหลักความดีพื้นฐาน
สากล ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔. ผ่านการประเมินรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
๕. ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเข้มแข็ง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๖. ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. รับการประเมินสภาพจริง ในการคัดกรอง “รางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ปี ๒๕๖o ระดับภูมิภาค รอบ ๒
๘. นักเรียนรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Hong Kong Robotic Olympic
Association LAONING-CHINA INTERNATION ROBOTIC OLYMIAD “WINNER” Secondary Hand
Generator Triathlon Robot Relay Competition Master AMMARIT BUNCHUEN
MattayomWanonniwat School. 12 October 2013
๙.นักเรียนได้รับ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ INTERNATIONAL ROBOTIC
OLYMPIAD 2014 HONG KONG Champion
๑๐.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๑. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๖
๑๒.นายชัยฤทธิ์ บุญชื่น ได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๘“
เป็นผู้มีความสามารถ และนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้าน ทักษะฝีมืออาชีพ คณะกรรมการจัดงานฉลอง
วันเด็ก แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๙
๑๔. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือระดับชั้น ม. ๑- ม. ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๐
************************************************************

รายงานผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
๑. ชื่อผลงาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
๒. ชื่อเจ้าของผลงาน นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
๓. กระบวนการทางาน
๓. ๑ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาบริหารและบูรณาการไปทุกด้าน
๓. ๒ รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล PM : STARS ใช้หลักการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ Results Based Management (RBM)

In put

Process

( P)

Out put

Out come

(D)
(c)A3, A4
A1, A2,

Action

(A)
(P) ปัจจัย (Input) ได้แก่
P : Policy - นโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /กลยุทธ์/งบประมาณ
PM : Positive

-การบริหารเชิงบวกและวินัยเชิงบวก

S : Sufficiency

- ความพอเพียง

S : Student

- นักเรียนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสทุกคน

T: Teachers

-ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสทุกคน

(D) กระบวนการ (Process) ได้แก่
T : Technical
-วิธีการดาเนินงาน
T : Technology
- สื่อ/ใช้เทคโนโลยี
T: Total participation -“ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมพัฒนา
(C )การวัดและประเมินผล
T: Tracking System

-เทคนิคการนิเทศ ติดตามผล

A๑ = Awareness หมายถึง การสร้างความตระหนัก
A๒ = Attempt หมายถึง ความมุ่งมั่น พยายามปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
A3 = Achievement หมายถึง การมีผลสัมฤทธิ์หรือผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
A4 =Accreditation หมายถึง การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบ และยั่งยืนและเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(A) การตรวจสอบ ความถูกต้อง
A : Action - การตรวจสอบรายงานผล เพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
R: Results Based Management (RBM) -การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
S: Students ผลผลิต (Out put) และ ผลลัพธ์ (Out Come)
๓.๓ เป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ (Whole School Approach) รูปแบบการบริหารโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล PM: (STARS) “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมพัฒนา” ที่ได้พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ โดยนาหลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการบริหารและ
วงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๑.จัดประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์โรงเรียน WWW.MWN.AC.TH
๒. ประชาสัมพันธ์โดย สถานีวิทยุชุมชนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คลื่นความถี่ ๙๙.๒๕ MHz
๓. เผยแพร่ผ่านจอ LED ขนาด ๒X๓ เมตร หน้าโรงเรียน เวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.
๔. เผยแพร่โดยจัดทาปฏิทิน และวารสารเทา-แดง มอบให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาและหน่วยงานราชการ
๕. เผยแพร่ ทาง Face book ชื่อ แสงจันทร์ ศิริสรณ์
๖. เผยแพร่ทาง E-Mail: Chansiri1976@gmail.com.
๗. ขยายผลโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น-นาคา โรงเรียนคาตากล้าราช
ประชาสงเคราะห์ และโรงเรียนหนองแวงวิทยา
๙. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ ที่มาศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สวนเกษตรพอเพียง
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จานวน ๒๐ โรงเรียน

๑o. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณะครูที่มาศึกษาดูงาน วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จานวน ๑๔ โรงเรียน
๑๑. ประชาสัมพันธ์โดย จัดทาป้าย บอร์ดภายในอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
๑๒. เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานประกวด ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
-นาเสนอและประกวดแข่งขันการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท
รองผู้อานวยการโรงเรียนขนาดกลาง เรื่องงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่สากลโดยการบริหารวินัย
เชิงบวก ได้รับรางวัลเหรียญทอง วันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
- วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงานด้าน
การบริหารจัดการ ในงาน”Secondary Educational Service Area Office ๒๓ Symposium ๒o๑๓
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ ห้องประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
-วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- วันที่ ๘-๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงาน
รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ด้านการบริหารจัดการ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
- วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงาน
ด้านการบริหารจัดในการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการการนาเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
-วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติมาหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในงานรับเกียรติบัตรและป้าย”
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” และศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
- วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงาน
ด้านการบริหารจัดในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

- วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประกวดผลงาน
ด้านการบริหารจัดในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ภูเขางามรีสร์อท จังหวัด นครนายก
-วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ต้อนรับการตรวจเยี่ยม
ท่าน การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ ห้องประชุมสัมมนาคาร
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๕. ผลดีต่อสถานศึกษา/ครู/นักเรียน
๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๕๕ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” อย่างภาคภูมิ
๒. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ “ การพัฒนาคุณธรรมนาวิชาการ
ตามหลักความดีพื้นฐานสากล ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสผ่านการประเมินรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
๕. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเข้มแข็ง
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๖. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเข้มแข็ง พร้อมรับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ๒๕๕๙
๗. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรับการประเมินสภาพจริง ในกรคัดกรอง “รางวัลสูงสุดระดับชาติ
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ปี ๒๕๖o ระดับภูมิภาค รอบ ๒
๘. นักเรียนรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Hong Kong Robotic Olympic
AssociationLAONING-CHINA INTERNATION ROBOTIC OLYMIAD “WINNER” Secondary Hand
Generator Triathlon Robot Relay Competition Master AMMARIT BUNCHUEN
MattayomWanonniwat School. 12 October 2013

๙. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจาปี ๒๕๕๖
๑๐. โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอัมฤทธิ์ บุญชื่น
นายภานุพงษ์ สุริยะเดช และ นายอภิลักษณ์ เสนีชัย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
๑๑. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
๑๒. นักเรียนได้รับ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ INTERNATIONAL ROBOTIC
OLYMPIAD 2014 HONG KONG Champion
๑๓. นายชัยฤทธิ์ บุญชื่น ได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๗”
โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
๑๔. นายชัยฤทธิ์ บุญชื่น ได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๘“
เป็นผู้มีความสามารถ และนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้าน ทักษะฝีมืออาชีพ คณะกรรมการจัดงานฉลอง
วันเด็ก แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
๑๕. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการ
แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจาปี ๒๕๕๙ (ถ้วยพระราชทาน ใบที่ ๒)

