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ค าน า 

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา SAR  ประจําปีการศึกษา 2559 เล่มนี้ เป็นการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา โดยสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหาร สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  และระบบการประกัน 
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   ผลการวิเคราะห์จุดเด่น   จุดที่ควรพัฒนา    และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา  ในรอบปีที่ผ่านมาให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 
 

 

      (นายพันศักดิ์  ศรีทอง) 

    ผู้อํานวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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สารบญั 

           หน้า 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไป           3 
ข้อมูลครูและบุคลากร          4 
ข้อมูลนักเรียน         11 
สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     14 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      15 
สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา    17 
ข้อมูลงบประมาณ        22 
สภาพชุมชนโดยรวม        23 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา       24 
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา       26 
งาน โครงการ กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ      67 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา    82 
สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกรอบที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะ   90 
 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       95 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  96 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  98 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   99 
ผลการประเมินภาพรวม               100 
 

ส่วนที่ 3  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน           
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนนครสวรรค์  ที่ตั้ง 173  ถนนมาตุลี   ตําบลปากน้ําโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   โทรศัพท์ 056-221151  
โทรสาร 056-222711  e-mail  nssc@nssc.go.th   website  http://www.nssc.go.th  เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   เนื้อท่ี   38   ไร่   2  งาน 78  ตารางวา   
เขตพ้ืนที่บริการ  คือ  ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   ยกเว้นฝ๎่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา 
 

แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nssc@nssc.go.th
http://www.nssc.go.th/
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา 2559 5 172 5 15 25 

 

ผู้บริหาร 
 1) ผู้อํานวยการโรงเรียน   ชื่อ-สกุล     นายพันศักดิ์  ศรีทอง   
     โทรศัพท ์ 081-2833596    e-mail  pansak_sr@hotmail.com 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขา  บริหารการศึกษา 
    ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   28  ตุลาคม  2559  จนถึงป๎จจุบัน เป็นเวลา  7  เดือน 
 2) รองผู้อํานวยการโรงเรียน   4   คน 

2.1 นายธีระพงษ์  อ่อนฤทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 
โทรศัพท์  081-707-2772    e-mail  teerapong_onrit@hotmail.com 

        รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 
2.2 นายบุญจันทร์  คําภิรานนท์  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 

โทรศัพท์  081-379-5021    e-mail  nssc_humen@hotmail.com     
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.3 นายอร่าม  ใจการุณ      วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 
โทรศัพท์  081-283-5395     e-mail  aramnb@hotmail.com     
รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 

    2.4 นางนิราพร  ตันพงษ์    วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  
       โทรศัพท์  083-165-8936     e-mail  niraporn50@gmail.com     

     รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 ครูประจ าการ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จ านวน
ช่ัวโมง 
ท่ีรับ
การ

พัฒนา/
ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นายฉลาด   พะนาน 59 39 ครูชํานาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์บัณทิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 35 ช.ม. 

2 นางรัตนา   เจริญสุข 58 39 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3,5 35 ช.ม. 
3 นางยุพิน  อุตสงควัฒน์ 59 35 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 35 ช.ม. 
4 นางณัฐนันท์   วงษ์ถวิล 60 39 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 35 ช.ม. 
5 นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล 51 25 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4 35 ช.ม. 

mailto:teerapong_onrit@hotmail.
mailto:nssc_humen@hotmail.com
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ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ
ราชก
าร 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จ านวน
ช่ัวโมง 
ท่ีรับ
การ

พัฒนา/
ปี 

6 นางสมจินตนา  เทียมวิไล 58 36 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.6 49 ช.ม. 
7 นางฉวีวรรณ  โลหะรังสิกุล 59 37 ครูชํานาญการ ครุศาสตร์บัณทิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 35 ช.ม. 
8 นางณัฐกานต์  ติยะสัญ 54 33 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 49 ช.ม. 
9 นางสัมพันธ์  สมพงษ์ 48 23 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 35 ช.ม. 
10 นางกาญจนา  พรหมนาค 51 23 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 35 ช.ม. 
11 นางสาวจรรยา   พูลเกษม 50 24 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 35 ช.ม. 
12 นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม 47 23 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 35 ช.ม. 
13 นางสาวปราณี   ละการชั่ว 59 22 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.6 35 ช.ม. 
14 นางลักษิกา  เหลืองทอง 57 25 ครูชํานาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 35 ช.ม. 
15 น.ส.อรลักษณ์ บุรัญบุญดา 42 7 ครู คศ.1 ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 35ช.ม. 
16 นางสาวณัฐริกา  อุณหันต์ 25 5 เดือน ครูผู้ช่วย ครุศาสตร์บัณทิต ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 14 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1 นายสมศักด์ิ  ผุนลาวงษ์ 59 39 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา พระพุทธ ม.6 24 ช.ม. 
2 นายธนิต  ภูมณี 52 29 ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ม.6 16 ช.ม. 
3 นายพงษ์ประพันธ์  ติยะสัญ 56 37 ครูชํานาญการ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต การสอนสงัคมศึกษา ประวัติศาสตร ์ม.5 30 ช.ม. 
4 นายสกล  เที่ยงจิตต์ 59 37 ครูชํานาญการ สังคมศาสตร์หาบัณฑิต สิ่งแวดล้อม หน้าที่ ม.6 32 ช.ม. 
5 นายอนุวัตร  วินัยพานิช 51 26 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา พระพุทธ ม.2 32 ช.ม. 

6 นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ 55 26 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ประวัตศิาสตร์ ม.4 30 ช.ม. 
7 นางสิริขวัญนภา อุดมโชติ 51 11 ครูชํานาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ม.3 32 ช.ม. 

8 น.ส.เบญญาภา คูณสระน้อย 31 6 ครูชํานาญการ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู้ 

พระพุทธ ม.3 24 ช.ม. 

9 นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี 54 25 ครูชํานาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา พระพุทธ ม.1 30 ช.ม. 

10 นางญานี  อนันตอาจ 46 21 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.2 65 ช.ม. 

11 นางธนพร  ยมรัตน์ 48 25 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ภูมิศาสตร์ ม.1  36 ช.ม. 

12 นางกนกวรรณ  ตันวิสุทธิ์ 46 24 ครูชํานาญการ ครุศาสตรบ์ัณฑิต สังคมศึกษา หน้าที่พลเมอืง ม.4 20 ช.ม. 

13 นางกัลยากร  เปรมจิตต์ 59 36 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษาบัณฑิต ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ม.5 36 ช.ม. 

14 นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น 47 22 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ม.3 24 ช.ม. 

15 นางอํานาจ  จันทร์อิ่ม 50 22 ครูชํานาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การสอนสงัคมศึกษา ภูมิศาสตร ์ม.2 30 ช.ม. 

16 นายป๎ญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ 50 22 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารศึกษา พระพุทธ ม.4 32 ช.ม. 

17 นางทิวา  เกษมศุภกุล 53 29 ครูชํานาญการพิเศษ คุรุศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.3 24 ช.ม. 

18 นางสุวรรณี  เนินทอง 30 6 ครู คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา หน้าที่พลเมอืง ม.2 16 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
1 นายบุญทอม วุฒิกมลปรีดา 52 30 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 48 ชม. 
2 นายพงษ์ศักด์ิ ธานีตระกูล 59 38 ครูชํานาญการ   ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 36 ชม. 
3 ว่าที่ ร.ต.สุรพล ชาญสมร 58 30 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 24 ชม. 
4 นายเชาว์ ภู่จํารูญ 49 25 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 48 ชม. 
5 นายทัศนัย ชํานาญเพชร 37 12 ครูชํานาญการ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.4 36 ชม. 
6 นายอุดม ต่วนเทศ 58 35 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ ม.4 36 ชม. 
7 ว่าที่ ร.ต.รัตพล   ก้อมน้อย 36 12 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนและสื่อสาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์ ม.4 48 ชม. 

8 นายสมัย  จันทร์เหลือง 40 16 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 36 ชม. 
9 น.ส.กาญจนา   สนธิโพธิ์ 59 40 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 24 ชม. 
10 น.ส.อารมณ์  อันเวช 56 32 ครูชํานาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 24 ชม. 
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11 นางสุวรรณี  คําจริง 54 33 ครูชํานาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 36 ชม. 
12 นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณ 53 35 ครูชํานาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 24 ชม. 
13 นางเตือนใจ เก่งกิตติภัทร 57 36 ครูชํานาญการ การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 24 ชม. 
14 นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง 57 35 ครูชํานาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 24 ชม. 
15 นางวิไลพร  มงคลป๎ญญา 53 32 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 30 ชม. 
16 นางประยงค์  สวนดอน 58 37 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 36 ชม. 
17 น.ส.พิมพ์ลดา  ยาสมนึก 30 8 ครูชํานาญการ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 36 ชม. 
18 นางจันทร์เพ็ญ  อุดมนิทัศน์ 57 38 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนและสื่อสาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 36 ชม. 

19 นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดช 45 22 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.2 36 ชม. 
20 นางฉัตรนลิน  ชาตินรินทร์ 49 25 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 56 ชม. 
21 นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์ 54 25 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 24 ชม. 
22 นายสวัสด์ิ  จันทา 57 33 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 36 ชม. 
23 นายสุชาติ  อิ่มอยู่ 41 18 ครู ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 24 ชม. 
24 นางสุภาพร  พะยิ้ม 38 14 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 36 ชม. 
25 นายฃุมพล  นัยพรม 44 19 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 36 ชม. 
26 นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก 34 14 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 36 ชม. 
27 นายธรธร  เพ็งผจญ 37 15 ครูชํานาญการ ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 24 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
1 นายทองหล่อ จันทร์เปีย 55 31 ครูชํานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 80 ช.ม. 
2 นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน 57 36 ครูชํานาญการพิเศษ วท.ม. ฟิสิกส์ ดาราศาสตร ์ม.5 40 ช.ม. 
3 นายมานพ  ทองเกษม 33 10 ครูชํานาญการ วท.บ. 

 
ฟิสิกส์ หลักสูตร
และการสอน 

ฟิสิกส์ ม.5 
40 ช.ม. 

4 นายเรวัฒน์  สายหยุด 59 31 ครูชํานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์
ศึกษา-ฟิสิกส์ 

 ฟิสิกส์ ม.4-5 
50 ช.ม. 

5 นายสุรินทร์  ดํารงโภวรรณ 54 22 ครูชํานาญการ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1 30 ช.ม. 
6 นายเฉลิม  รอดหลง 59 38 ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.ม. การสอน

วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.3 50 ช.ม. 

7 นายสมาน  สุขสุ่ม 43 21 ครูชํานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์
ศึกษา-ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ ม.5 40 ช.ม. 
  

8 นางสุรีย์  จันทร์เปีย 55 31 ครูชํานาญการ ศศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

ฟิสิกส์ ม.4 
วิทย์ ม.3 

50 ช.ม. 

9 น.ส.ศิริพันธ์  สิงห์อุตสาหะ 59 32 ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

เคมี ม.6 30 ช.ม. 

10 นางกาญจน์  สิทธิพงศ์ศุทธิ์ 59 34 ครูชํานาญการพิเศษ วท.ม. เคม ี เคม ีม.5 30 ช.ม. 
11 นางแฟรี่  เนียมณรงค์ 56 34 ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ ม.1 40 ช.ม. 
12 นางจริญญา  แสงประเสริฐ 41 18 ครูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. กศ.ม. เคม ีม.5 30 ช.ม. 
13 นางปิยรัตน์  ต่วนชะเอม 48 20 ครูชํานาญการ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.4 80 ช.ม. 
14 นางเบญจมาศ  อินทสิทธิ ์ 45 22 ครูชํานาญการ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5 30 ช.ม. 
15 นางนิตยวดี  เยี่ยงยงค์ 60 38 ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.6 40 ช.ม. 
16 นางสมพิศ  สิทธิพิสัย 50 27 ครูชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตรท่ั์วไป วิทยาศาสตร ์ม.2 35ช.ม. 
17 นางสาวกนกพร   บุญนวน 30 8 ครู วท.บ. เคม ี เคม ีม.4-5 30 ช.ม. 
18 นางนาฏยา  ฉายเพชร 48 24 ครูชํานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์

ศึกษา (ชีววิทยา) 
ชีววิทยา ม.4 30 ช.ม. 

19 นางปราณี  ดิษเจริญ 56 34 ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ม.1 50 ช.ม. 
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20 นางณัฐิดา  วงษ์สายตา 45 22 ครูชํานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์
ศึกษา (ชีววิทยา) 

ชีววิทยา ม.4, 6 
80 ช.ม. 
 

21 นางสุพรรณา  มีมุข 60 39 ครูชํานาญการพิเศษ ค.ม. ฟิสิกส์ 
วิจัยการศึกษา 

ฟิสิกส์ ม.4,6 
 

48 ช.ม. 
 

22 นางสาวสมัชญา  พานรอด 41 8 ครูชํานาญการ ศษ.ม. วิทยาศาสตร ์
หลักสูตรและการสอน 

ม.3,5 
 

30 ช.ม. 
 

23 น.ส.จารุวรรณ  เตชะสุทธิรัฐ 38 14 ครูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา เคม ีม.1, 4 40 ช.ม. 
24 นายสามารถ  สุขเกษม 38 10 ครูชํานาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา ชีววิทยา ม.5 80 ช.ม. 
25 น.ส.กิตติญา พรหมพรสวรรค์ 38 7 ครูชํานาญการ กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.6 50 ช.ม. 
26 นางสาวศรัญญา  เกษชนก 36 7 ครูชํานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ เคม ีม.4,6 50 ช.ม. 
27 นางสาวสุชาริณี  ป๎นก้อน 27 3 ครูผู้ช่วย ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เคม ี เคม ีม.4 72 ช.ม. 
28 นายวิชชา  ยศอ่อน 32 8 ครูชํานาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์ม.3 50 ช.ม. 
29 น.ส.อรุณรัตน์  โพธิ์อ่อง 43 7 ครู ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.6 50 ช.ม. 
30 น.ส.ชนิตร์นันท์  พรมมา 26 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.5 72 ช.ม. 
31 นางอุษา  พงษ์ชัยสิทธิ์ 56 34 ครูชํานาญการ กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.1,2  120 ช.ม. 

32 นางสําฤทธิ์  ศุภวิทิตพัฒนา 45 21 ครูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.6 150 ช.ม. 

33 น.ส.เกษศิรินทร์   เซ็นบัว 32 8 ครูชํานาญการ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทย์ ม.1,2 
ดาราศาสตร์ ม.5 

50 ช.ม. 

34 น.ส.อาภาภรณ์  ปานมา 26 1 ครูผู้ช่วย ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์ เคมี ม.4 123 ช.ม. 

35 น.ส.กัลยารัตน์ รักภูธร 38 1 ครูผู้ช่วย กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์ ชีววิทยา 4,6 77 ช.ม. 
36 น.ส.อารยา  ควัฒน์กุล 26 6 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.ม. กศ.ม. เคมี ม.4 21 ช.ม. 
37 นายศรัญพจน์  ทรัพย์ขํา 34 8 ครูชํานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร ์(ฟิสกิส)์ ชีววิทยา ม.3,5 40 ช.ม. 
38 นางเพชรา  บัวเทศ 39 14 ครูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมี ม.4 40 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
1 นางจุฑามาศ  แสงประทีปทอง 56 33 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา อังกฤษ ม.4 8 ช.ม. 

2 นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ 57 37 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา อังกฤษ ม.2 8 ช.ม. 

3 นางพลูสุข  กฤชเฟื่องฟู 58 35 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา อังกฤษ ม.6 24 ช.ม. 

4 นางรัชนี   บุญค้ํา 52 31 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา อังกฤษ ม.1 8 ช.ม. 

5 น.ส.ธนาภรณ์  พัฒนาธรชัย 59 22 ครูชํานาญการพิเศษ ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.2 8 ช.ม. 

6 นางสาวจินดา  ยัญทิพย์ 59 38 ครูชํานาญการ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน อังกฤษ ม.6 24 ช.ม. 

7 นางสาวอโณทัย   สินธุรัตน์ 56 33 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

อังกฤษ ม.6 8 ช.ม. 

8 นางสาวชมพูนุท  อ่อนเลิศ 52 28 ครูชํานาญการพิเศษ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.5 16 ช.ม. 

9 นางปริศนา   ชูพินิจ 56 29 ครูชํานาญการ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.1 48 ช.ม. 

10 นางศศิวรรณ  เสือแก้ว 58 35 ครูชํานาญการ ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.6 48 ช.ม. 

11 นางแสงสุรีย์   ธรรมปรัชญา 52 25 ครูชํานาญการพิเศษ ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.4 138 ช.ม. 

12 นางสมพิศ  สะบายแท้ 45 22 ครูชํานาญการ การศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.3 40 ช.ม. 

13 นางปนิดา  นามโสวรรณ์ 34 12 ครูชํานาญการ ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.5 232 ช.ม. 

14 น.ส.สุขุมาล  จันทร์พุฒิพงศ์ 31 9 ครู ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.5 48 ช.ม. 

15 นางณัชชารีย์  เจริญฉัตรารมย์ 35 10 ครูชํานาญการ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.4 208 ช.ม. 

16 นางสาวกฤษณา  บุญชื่น 34 10 ครูชํานาญการ ศึกษาศาสตรม์หาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.5 8 ช.ม. 

17 นางสาวอาจรีย์  โพพา 26 3 ครูผู้ช่วย ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.2 16 ช.ม. 

18 นางนิตยา  หมั่นกิจ 51 24 ครูชํานาญการพิเศษ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ ม.2 

8 ช.ม. 
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ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ
ราชก
าร 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จ านวน
ช่ัวโมง 
ท่ีรับ
การ

พัฒนา/
ปี 

19 นางอาทิตยา  พรหมแก้ว 53 28 ครูชํานาญการ ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.1 40 ช.ม. 

20 นางนงลักษณ์  แพงเรือน 44 22 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน อังกฤษ ม.3 168 ช.ม. 

21 นางสาววราภรณ์  คงหอม 52 26 ครูชํานาญการ ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.3 8 ช.ม. 

22 นายวิทยา  โกวิโท 32 8 ครูชํานาญการ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.6 40 ช.ม. 

23 นางสาวปุญชรัสมิ์  สนธิรักษ์ 23 4 เดือน ครูผู้ช่วย ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.2 176 ช.ม. 

24 นางสาวลาภิสรา  วงค์หล้า 34 4 ครู ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาจีน ภาษาจีน ม.4-6 - 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายนครชัย    บุญเป็ง 53 30 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา ม..2 24 ช.ม. 

2 นายสกุล       ลอยล่อง 56 33 ครูชํานาญการ ศิลปะศาสตรม์หาบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา ม..6 24 ช.ม. 

3 นายสุพจน์         อนุตรพงศ์ 52 26 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสาร สุขศึกษา ม..6 24 ช.ม. 

4 นายสมคิด         ใจท้วม 59 36 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต การบริหารการศึกษา สุขศึกษา ม..3 24 ช.ม. 

5 นายก้อง            ดิษฐเจริญ 57 33 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา ม.5 24 ช.ม. 

6 นายปณต           หมีทอง 55 29 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา สุขศึกษา ม.5 24 ช.ม. 

7 นายทัศนีย์         สุพรรณ 59 22 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา ม.3 24 ช.ม. 

8 นายสมจิตร       ใจยพรหม 40 6 ครู คศ.1 ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศึกษา ม.4 24 ช.ม.  

9 นายพันธนันท์    ม่วงสุวรรณ์ 37 6 ครู คศ.1 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา ม.1 24 ช.ม. 

10 นายสุวรรณา      ภมรพิบูลย์ 54 23 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สุขศึกษา ม.2 24 ช.ม. 

11 สิบเอกจเร    สิงห์น้อย 40 21 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา สุขศึกษา ม.1 24 ช.ม. 

12 นายสุภัทรา       ชะรัดรัมย์ 52 21 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสาร พลศึกษา ม.4 24 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
1 นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ 56 29 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย ศิลปะ 6 ม.3 20 ช.ม. 

2 นางกฤษณา   พุทธชาติ 51 29 ครูชํานาญการ ศศ.ม วัฒนธรรมการดนตร ี ศิลปะ 2 20 ช.ม. 

3 นายราชันย์  ชัยศุภสกุล 55 29 ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ ดุริยางค์ศาสตร์ ศิลปะ2 20 ช.ม. 

4 นายสําราญ  อินทร์ประสิทธิ์ 55 33 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ศิลปะ5 20 ช.ม. 

5 นายมีทวน  สมบัติป๎ญญา 55 28 ครูชํานาญการ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ศิลปะ4 20 ช.ม. 

6 นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังสี 52 29 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต ศิลปศึกษา จิตรกรรม2 
ศิลปะ1 

20 ช.ม. 

7 นายดนัย  เชื้อสกุล 55 26 ครูชํานาญการ ศศ.ม บริหารการศึกษา ศิลปะ5 
จิตรกรรม3 

20 ช.ม. 

8 นางปิยะนาฏ  ดีศิริ 59 37 ครูชํานาญการ ครุศาสตร์บัณฑิต นาฏศิลป์ ศิลปะ 3
นาฏศิลป์ 

20 ช.ม. 

9 นางอมรมาต  แสงดอกไม้ 55 34 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท (ก.ศม.) บริหารการศึกษา ศิลปะ3  
ศิลปะ4 

20 ช.ม. 

10 นางเบญจมาศ  ทวนไกรพล 59 37 ครูชํานาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต บริหารการศึกษา ศิลปะ6  
จิตรกรรม2 

20 ช.ม. 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1 นายวสันต์  วิสิทธิ ์ 56 36 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา 
ง31102, ง30205 
ง30206 

30 ช.ม. 

2 นายชูเกียรติ  สุราภา 53 29 ครูชํานาญการ ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์
(โลหะ) 

ง22103, ง 23101 42 ช.ม. 

3 นายจุมพล  ปานศรีแก้ว 59 35 ครูชํานาญการ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
บริหารการศึกษา 

ง22104ม ง30202 
ง30203, ง30205 
ง30206 

12 ช.ม. 
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ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ
ราชก
าร 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จ านวน
ช่ัวโมง 
ท่ีรับ
การ

พัฒนา/
ปี 

4 นายสถาพร  อินทร์บรรลือ 55 33 ครูชํานาญการ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ ง21103, ง30201 
ง30202, ง30203 
ง30204 

12 ช.ม. 

5 นายทวีวัฒน์  อุดมพรวัฒนะ 48 25 ครูชํานาญการ ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 
ง31101, ง30203 
ง30204 

12 ช.ม. 

6 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง 56 34 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา 
ง22201, ง22202 
ง30208, ง30209 

54 ช.ม. 

7 นายวีระศักด์ิ  ดิษเจริญ 57 34 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา ง21201, ง21202 12 ช.ม. 

8 นางสุภีร์  อ่วมงาม 59 36 ครูชํานาญการ ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ ง22101, ง21104 24 ช.ม. 

9 นางพรพรรณ  จิตราทร 57 35 ครูชํานาญการ คหกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต 

พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก 

ง21101,  ง30201 
ง30202 

30 ช.ม. 

10 นางสาวสายฝน  เชียงสา 36 7  ครู คศ.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ 

ง23201, ง23202 
ง30210 

24 ช.ม. 

11 นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม 52 30 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ง32101 30 ช.ม. 

12 นายธนพงศ์  หมีทอง 26 1 ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ง23102 36 ช.ม. 

13 นายสุวิทย์  ศิลปะสุวรรณ 60 38 ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ I30201, I30202 12 ช.ม. 

14 นายธงทอง  ล้วนเหล่าอังกูร 58 35 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
ง33101 

 
12 ช.ม. 

15 นายจิระ  ประเสริฐลาภ 56 34 ครูชํานาญการ วิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ 
ง22101, ง22102 
ง30201, ง30202 

24 ช.ม. 

16 นายอุทัย  ปานกรด 58 34 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา I30201, I30202 12 ช.ม. 

17 นางจิตนา  สมศิลป์ 55 23 ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู้ 

ง21102, ง32102 
24 ช.ม. 

18 น.ส. จิดาภา  สักกายะกรมงคล 54 31 ครูชํานาญการ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ 
ง23103, I20201 
I20202 

12 ช.ม. 

19 นางกุศล  กลั่นด้วง 56 33 ครูชํานาญการ การศึกษาบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
ง23103, I20201 
I20202 

18 ช.ม. 

20 นางมะลิวรรณ์  มัญจาวงษ์ 50 29 ครูชํานาญการ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต การบัญชี ง23104 36 ช.ม. 

กลุ่มสนับสนนุการสอน 
1 นางอลิสา   เลาหะวิไลย 59 38 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา แนะแนว ม.5 40 ช.ม. 

2 
นางภภัสสร    เสืออุดม 54 32 ครูชํานาญการพิเศษ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว แนะแนว ม.6 40 ช.ม. 

3 น.ส.ดาระณี พัฒนศักด์ิภิญโญ 56 31 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ม.4 40 ช.ม. 

4 นางปาณิสรา  ม่วงงาม 46 26 จนท.พัสดุชํานาญการ บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี - - 

5 นางสุธิดา   อภัยภักด์ิ 51 29 ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ม.1 40 ช.ม. 

6 นางสาวมณินาถ   บุญเกิด 53 23 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ม.2 40 ช.ม. 

7 นางพัชรินทร์  ทิพย์เมืองพรหม   55 23 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์ แนะแนว ม.3 40 ช.ม. 

8 นางใจทิพย์   ภู่พุ่ม 52 30 ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ 40 ช.ม. 

 
 จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก        172  คน   คิดเป็นร้อยละ   97.18  
 จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด     177  คน   คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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 พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางวรางคนางค์  รัตนวรสุทธิ ์ 43 2 ศ.บ พัฒนาชุมชน หน้าที่พลเมือง งบ สพม.(ครูวิกฤต) 

2 น.ส.มนันสนันท์   แรงเขตร์การ 34 1 ค.บ. สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง ม.1 งบ สพม. (ครูวิกฤต) 

3 นางสาวรัตนา  วงษ์ถาต๊ิบ 24 1 ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ งบ สพม. (ครูวิกฤต) 

4 นางสาวนิภาภรณ์  เรืองอยู่ 40 18 น.บ.,คบ. นิติศาสตร์, ชีววิทยา ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

5 นางสาววราภรณ์  จันทร์หอม 33 7 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

6 นางสาววิไลวรรณ  สิงเส 30 2 วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

7 นางสาวรัตติกาล  เข่ือนเก้า 33 7 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

8 นายสิปปวิชญ์ หงษ์สัมฤทธิ์ 26 2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณ 

9 นาธัชชา  พุทธากรณ์ 36 9 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ง31101 งบประมาณสพฐ. 

10 Mr. Aaron  Duncan 35 8 Bachelor 
Degree 

Political Science English for 
Communication 

งบประมาณ 

11 Mr. Brian  Hill 36 9 Bachelor 
Degree 

History English for 
Communication 

งบประมาณ 

12 Mr. Barry  Keir 32 4 Bachelor 
Degree 

Literature English for 
Communication 

งบประมาณ 

13 Miss Danielle Newton 25 5 Bachelor 
Degree 

Literature English for 
Communication 
 

งบประมาณ 

14 Mr.Qi  Yongbin 26 2 Bachelor 
Degree 

Chinese Chinese งบประมาณ 

15 Mr.Liu  Xiaofei 26 2 Bachelor 
Degree 

Chinese Chinese งบประมาณ 

 

 

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร
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สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละกลุ่มสาระ (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 16  16 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. คณิตศาสตร์ 27 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิทยาศาสตร์ 39 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. ภาษาต่างประเทศ 24 16  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 12 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. ศิลปะ 10 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
9. สนับสนุนการสอน 8 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 177  
 

 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2559) 
 1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  1,326  คน 
 2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,695 คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12 204 277 481 40.08 

ม.2 12 212 267 479 39.92 

ม.3 12 260 341 601 50.08 

รวม 36 676 885 1,561  

ม.4 15 322 390 712 47.47 

ม.5 15 313 392 705 47.00 

ม.6 15 301 416 717 47.80 

รวม 45 936 1,198 2,134  

รวมท้ังหมด 81 1,612 2,083 3,695  
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน ของปีการศึกษา 2559) 
 1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  1,326  คน 
 2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,704 คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12 204 278 482 40.16 

ม.2 12 213 267 480 40.00 

ม.3 12 260 342 602 50.16 

รวม 36 677 887 1,564  

ม.4 15 322 392 714 47.60 

ม.5 15 315 403 718 47.86 

ม.6 15 300 408 708 47.20 

รวม 45 937 1,203 2,140  

รวมท้ังหมด 81 1,614 2,090 3,704  

 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน   =  1  : 20.93 

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2556-2558 

ปีการศึกษา ม.1 ม.4 
2556 575 728 
2557 583 717 
2558 481 717 
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เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 
ปีการศึกษา 2556-2558 

ปีการศึกษา ม.1-6 
2556 4,188 
2557 4,026 
2558 3,813 
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 3)  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   3,704  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4)  จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  3,524 คน   คิดเปน็ร้อยละ 95.14 
 5)  จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  0  คน          คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 6)  จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  0  คน           คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 7)  จํานวนนักเรียนป๎ญญาเลิศ  0 คน            คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 8)  จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  0  คน         คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 9)  จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ป๎จจุบัน)  5 คน          คิดเป็นร้อยละ 0.13 
 10) สถิติการขาดเรียน  128  คน            คิดเป็นร้อยละ 3.45 
 11) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น   14  คน           คิดเป็นร้อยละ 0.38 
 12) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    ม.3  จํานวน  602  คน   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   ม.6  จํานวน 699  คน  คิดเป็นร้อยละ  98.73   
 13) จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 3,704 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 14) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   3,704 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 15) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  3,704 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 16) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 3,704 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 17) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
สม่ําเสมอ 3,648 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.41 
 18) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 3,704  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 19) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 3,704 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2559 
 

วิชา 
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ได้ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
ภาษาไทย 962 960 1203 1246 1432 1435 7238 926 905 1004 1115 1123 1134 6207 

คณิตศาสตร ์ 962 960 1203 1246 1432 1435 7238 602 768 991 871 988 1101 5321 

วิทยาศาสตร ์ 962 960 1203 1246 1432 1435 7238 840 835 981 1087 949 830 5522 

สังคมศึกษาฯ 962 960 1203 1246 1432 1435 7238 888 886 1154 1358 1123 1298 6707 

สุขศึกษาฯ 962 960 1203 1246 1432 1435 7238 925 926 1192 1285 1377 1365 7070 

ศิลปะ 962 960 1203 1246 1432 1435 7238 789 941 1125 1370 1328 1348 6901 

การงานอาชีพ 962 960 1203 1246 1432 1435 7238 960 906 1143 1428 1376 1384 7197 

ภาษาต่างประเทศ 962 960 1203 1246 1432 1435 7238 768 854 1032 1216 841 1032 5743 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000 � .       

� .       3    �  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 62.98 62.12 53.27 68.84 55.50 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.45 28.93 34.90 48.32 31.27 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 46.81 29.53 35.12 49.34 31.39 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 68.47 44.02 40.53 45.18 43.54 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.58 24.51 31.38 35.46 26.60 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 53.09 24.90 31.77 36.17 27.35 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ปีการศึกษา / วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

2558 52.96 65.62 64.69 67.76 53.64 
2559 62.98 62.12 53.27 68.84 55.50 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ปีการศึกษา / วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

2558 66.76 46.50 42.27 47.39 39.59 
2559 68.47 44.02 40.53 45.18 43.54 

0

10

20

30

40

50

60

70

                       

2558

2559

 



17 
 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
      โรงเรียนมีอาคารทั้งสิ้น  19  หลัง  แบ่งออกเป็นอาคารเรียน 10 หลัง อาคารประกอบ   
9  หลัง ห้องน้ํา  5 หลัง  และพ้ืนทีป่ฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่   

  -  สนามฟุตบอล           1  สนาม 
  -  สนามบาสเกตบอล          2  สนาม 
  -  สระว่ายน้ํา           1  หลัง 
  -  สนามตะกร้อ           1  สนาม 
  -  สนามวอลเลย์บอล          2  สนาม 
  -  สนามเปตอง           2  สนาม 
  -  สนามแบดมินตัน          1  สนาม 
  -  โต๊ะ-เก้าอ้ีพักผ่อน                200  ชุด 
  -  ลานอเนกประสงค์            4  แห่ง 
  -  อาคารศูนย์อาเซียน           1  หลัง 

 

6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด  224   ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด 42,000 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ 
   จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน   เฉลี่ย 2,545  คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ  68.71  ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จํานวน   14 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จํานวน       3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน จํานวน  10 ห้อง 
  ห้องสมุด    จํานวน             2 ห้อง 
  ห้องสํานักงาน/ห้องพักครู  จํานวน   17 ห้อง 
  ห้องประชุมย่อย   จํานวน       5 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการดนตรี  จํานวน        3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการศิลปะ/นาฏศิลป์ จํานวน        4 ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์ จํานวน  700  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  165  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   700  เครื่อง 
   จํานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย  3,704   คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   250   เครื่อง 
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ห้อง Smart Classroom 900 
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 40,000 
สวนหย่อมหน้าอาหารเรียน 250 
โรงอาหาร 130,000 
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ 10,000 
ห้องเรียนสีเขียว 150 
ท้องฟูาจําลอง 250 
น้ าตกหลังหอพระและอาคาร 2 1,500 
ห้อง IT กลุ่มฯวิทยาศาสตร์ 1,500 
ห้อง IT กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 1,500 
ห้อง IT กลุม่ฯภาษาไทย 1,500 
ห้อง IT กลุ่มฯการงานอาชีพฯ 1,500 
ห้อง IT กลุ่มฯสุขศึกษาฯ 1,500 
ห้อง IT กลุ่มฯคณิตศาสตร์ 1,500 
ห้อง IT กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ 1,500 
ห้อง IT กลุ่มฯศิลปะ 1,500 

 

  5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
งานประเพณีท้องถิ่น 20 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 10 
บึงบอระเพ็ด 5 
อุทยานสวรรค์ 30 
วัดนครสวรรค์ 20 
วัดศรีอุทุมพร 2 
วัดวรนาถบรรพต 10 
พิพิธภัณฑ์จันเสน 2 
โรงเรียน SMA Negeri 3  Malang ประเทศอินโดนเีซีย 1 
โรงเรียน OVESEAS CHINESE HIGHT SCHOOL ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหล ี

1 
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 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   1) ชื่อ-สกุล    Dr. Orvil L. White จาก SUNY at Cortland  USA  
           ให้ความรู้เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM  Modeling Instruction 
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   2) ชื่อ-สกุล    การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย    
           ให้ความรู้เรื่อง   พลังงานและการอนุรักษ์  
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน   1 ครั้ง/ปี 
   3) ชื่อ-สกุล  อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล (อาจารย์ต่อ)  
           ให้ความรู้เรื่อง  ปฏิบัติการออกแบบเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559  
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน   1  ครั้ง/ปี 

4) ชื่อ-สกุล   อาจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์ (อาจารย์ต้อม)  
         ให้ความรู้เรื่อง  ปฏิบัติการออกแบบเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559  
      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน   1  ครั้ง/ปี 
   5) ชื่อ-สกุล ดร. ธเนศ   เวศรภ์าดา  
           ให้ความรู้เรื่อง Gat Pat และ O-net 
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน   2   ครั้ง/ปี 
   6) ชื่อ-สกุล นางพวงเพ็ญ   เปล่งปลั่ง 
                         ให้ความรู้เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทาง PISA  
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน   1   ครั้ง/ปี 
   7) ชื่อ-สกุล คณะละคร คนทํา คนดู 
           ให้ความรู้เรื่อง วรรณคดีแต่ละระดับชั้น 
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน 1 ครั้ง/ปี 
   8) ชื่อ-สกุลพระภิกษุสงฆ์  วัดนครสวรรค์  จํานวน  5  รูป 
           ให้ความรู้เรื่อง การสอบธรรมศึกษา 
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  36  ครั้ง/ปี 
   9) ชื่อ-สกุลนายวรกฤติ  วรรณรัตน์ 
           ให้ความรู้เรื่อง กระบวนการพิจารณาคดีในศาล 
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   10) ชื่อ-สกุล นายทัสสํุช์  กลุศิทธิชัยยา 
           ให้ความรู้เรื่อง กระบวนการพิจารณาคดีในศาล 
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน 1 ครั้ง/ปี 
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   11) ชื่อ-สกุล นางภัทรสิริ จุฑาภรณ์ 
             ให้ความรู้เรื่อง กระบวนการพิจารณาคดีในศาล 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน 1  ครั้ง/ปี 
   12) ชื่อ-สกุล นางศศิธร  แสงทอง          ให้ความรู้เรื่อง  เพศศึกษา 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน   3   ครั้ง/ปี 
   13) ชื่อ-สกุล นางศศิธร  แสงทอง         ให้ความรู้เรื่อง ปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพ CPR 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  3  ครั้ง/ปี 
   14) ชื่อ-สกุล  นายกุมภา   จิตรักญาติ 
             ให้ความรู้เรื่อง จังหวะหน้าทับ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน   2  ครั้ง/ปี 
   15) ชื่อ-สกุล  ศ.ดร.กมล ทัศนาญชลี  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และกลุ่มศิลปินอิสระ  
             ให้ความรู้เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลป์ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน   1   ครัง้/ปี 
   16) ชื่อ-สกุล  ครูพี่ก๊ิฟ   (แพรพรรณ แน่นอน) 
             ให้ความรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน   1   ครั้ง/ปี 
   17) ชื่อ-สกุล  ครูพี่แนน  (อริสรา  ธนาปกิจ) 
             ให้ความรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษ 
              สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   18) ชื่อ-สกุล   พ่ีหมอโอ๋  รักอาชีพ) 
             ให้ความรู้เรื่อง ภาษาไทย – สังคมศึกษา 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   19) ชื่อ-สกุล  Bus School Team 
             ให้ความรู้เรื่อง School Tour with U- Prince 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   20) ชื่อ-สกุล  ทีมงาน Dek-d.com 
             ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการเลือกคณะและการเตรียมสอบ GAT/PAT 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   21) ชื่อ-สกุล   ติวเตอร์แจ๊กก้ี 
             ให้ความรู้เรื่อง GAT ภาษาไทย 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
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   22) ชื่อ-สกุล  ครูพี่ยู  (สุรเชษฐ์  พิชิตพงศ์เผ่า) 
             ให้ความรู้เรื่อง GAT ภาษาไทย 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   23) ชื่อ-สกุล  ดร.ธเนศ  เวศรภ์าดา 
             ให้ความรู้เรื่อง GAT ภาษาไทย 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   24) ชื่อ-สกุล   ครูพ่ีทาม์ย (ฐานุวัชร์  รินนานนท์) 
             ให้ความรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   25) ชื่อ-สกุล  อาจารย์เจี๋ย 
             ให้ความรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   26) ชื่อ-สกุล  ดร.ธเนศ  เวศรภ์าดา 
             ให้ความรู้เรื่อง ความถนัดแพทย์   
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   27) ชื่อ-สกุล   ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา 
             ให้ความรู้เรื่อง O-NET ภาษาไทย 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   28) ชื่อ-สกุล  ครูแท็ป  (ภาคภูมิ  อร่ามวารีกุล) 
             ให้ความรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   29) ชื่อ-สกุล  ครูพี่โหน่ง  ออนดีมานด์ 
             ให้ความรู้เรื่อง ฟิสิกส์ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   30) ชื่อ-สกุล   ครูพ่ีปุาน (มคร  ทิพย์ชัยเชษฐา) ออนดีมานด์          
         ให้ความรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   31) ชื่อ-สกุล   ครูพ่ีเฟรนด์ (ภัทรพล  ไพศาลภาณุมาศ) ออนดีมานด์          
             ให้ความรู้เรื่อง ฟิสิกส์ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   32) ชื่อ-สกุล   ครูพ่ีกิ๊ฟ (แพรวพรรณ  แน่นอน)  Enconcept          
         ให้ความรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
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   33) ชื่อ-สกุล   พ่ีหมอดรัณ  รักอาชีพ           Enconcept   
             ให้ความรู้เรื่อง สังคมศึกษา – ภาษาไทย 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   34) ชื่อ-สกุล   พ่ีกอล์ฟ (ชวลิต  กุลกีรติการ)  เดอะเบรนด์          
         ให้ความรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   35) ชื่อ-สกุล   พ่ีบิ๊ก (ดร.ณัฐชัย  เก่งพิพัฒน์) เดอะเบรนด์           
             ให้ความรู้เรื่อง ชีววทิยา  
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   36) ชื่อ-สกุล  ครูพี่กลด  (พัทธนันท์  พนงยนต์)  ทีมงานโอสดสภา            
         ให้ความรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
   37) ชื่อ-สกุล   ครูพ่ีปฺอป  กับครูพ่ีเต้    โรงเรียนกวดวิชา KPN Smart           
             ให้ความรู้เรื่อง เคมี 
             สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนนครสวรรค์     จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
 

7. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 140,624,514.12 งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 111,899,778.53 
เงินนอกงบประมาณ 47,269,886.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 78,608,931.59 
เงินอ่ืนๆ (บริจาค) 2,614,310.00   

รวมรายรับ 190,508,710.12 รวมรายจ่าย 190,508,710.12 
 
 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   58.74  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    41.26  ของรายรับ 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
             1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจการค้า ต้ังอยู่ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีจํานวนครัวเรือน 92,803  
ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 241,273 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยรอบได้แก่ สํานักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา  ศาลหลักเมือง อาชีพหลักของ
ชุมชนได้แก่ พ่อค้า ข้าราชการ ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว  เนื่องจากอยู่ในย่านตัวเมือง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการ ศึกษาระดับปริญญาตรี     อาชีพหลักคือรับราชการ ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   40,000  บาท    จํานวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 4  คน 

 3) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเมือง มีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม 

ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี ชุมชนให้การยอมรับในการเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการศึกษา  
ส่งผลให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก ๆ ด้าน และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีใน
ชุมชนเมือง ก่อให้เกิดผลดีต่อการวางแผนบริหาร และจัดการศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสนําความรู้ไปปรับใช้ใน
การดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายได้ดี การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง  
ทําให้สามารถสนับสนุนบุตรหลานในด้านการศึกษาได้  สืบเนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยีและด้านวัตถุ 
ทําให้วัฒนธรรมไทยเสื่อมลง ชุมชนมีวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่มากขึ้น  มีอิสระในการคิดและการดําเนิน
ชีวิตซึ่งอาจก่อให้เกิดป๎ญหาและพฤติกรรมเสี่ยง 
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9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (แนบตารางโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา) รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3) ห้อง 1 – 5 
 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.1 9.38 18.75 12.50 9.38 6.25 3.12 12.50 15.62 12.50 100 
ม.2 9.38 18.75 12.50 9.38 6.25 3.12 12.50 15.62 12.50 100 
ม.3 9.38 18.75 12.50 9.38 6.25 3.12 12.50 15.62 12.50 100 
รวม 9.38 18.75 12.50 9.38 6.25 3.12 12.50 15.62 12.50 100 

-  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  1,280   ชั่วโมง 
- แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี 

 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 -3)   ห้อง 6-12 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.1 13.33 13.33 10.00 13.33 6.67 6.67 6.67 16.67 13.33 100 
ม.2 13.33 13.33 10.00 13.33 6.67 6.67 6.67 16.67 13.33 100 
ม.3 13.33 13.33 10.00 13.33 6.67 6.67 6.67 16.67 13.33 100 
รวม 13.33 13.33 10.00 13.33 6.67 6.67 6.67 16.67 13.33 100 

-  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  1,200  ชั่วโมง 
-  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ไทย  สังคมศึกษา    
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6) ห้อง 1- 8, 15 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.4 5.71 17.14 31.43 8.57 5.71 2.86 5.71 14.30 8.57 100 
ม.5 5.80 17.39 30.43 8.70 5.80 2.89 5.80 14.49 8.70 100 
ม.6 6.25 12.50 31.25 9.38 6.25 3.12 6.25 15.62 9.38 100 
รวม 5.91 15.76 31.03 8.87 5.91 2.96 5.91 14.78 8.87 100 

-  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  700   ชั่วโมง 
-  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4- 6) ห้อง 9-14 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.4 5.38 17.65 29.42 8.82 5.88 2.94 5.88 14.71 8.82 100 
ม.5 5.38 17.65 29.42 8.82 5.88 2.94 5.88 14.71 8.82 100 
ม.6 6.25 12.50 31.25 9.37 6.25 3.13 6.25 15.63 9.37 100 
รวม 6.00 16.00 30.00 9.00 6.00 3.00 6.00 15.00 9.00 100 

-  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  680   ชั่วโมง 
-  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6) ห้อง 12 -14 

ระดับ 

ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อา
ชีพ

แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ม.4 11.43 11.43 8.57 11.43 5.71 8.57 11.43 22.86 8.57 100 
ม.5 12.90 12.90 3.23 12.90 6.45 3.23 12.90 25.81 9.68 100 
ม.6 12.50 12.50 6.25 12.50 6.25 3.12 12.50 25.00 9.38 100 
รวม 11.76 11.76 5.80 11.76 5.80 4.90 11.76 23.53 8.82 100 

-  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  650   ชั่วโมง 
-  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

 

 

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
  1) ประเภทสถานศึกษา 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนนครสวรรค์ 
 

รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  (OBECQA) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ําลดใช้พลังงาน
ไฟฟูา (จํานวนนักเรียนมากกว่า 
2000 คน) 

การไฟฟูาฝุายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

โรงเรียนนครสวรรค์ รางวัลระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ําสู่ชุมชน 
(จํานวนนักเรียนมากกว่า  
2000 คน) 

การไฟฟูาฝุายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
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2) ประเภทผู้บริหาร 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายพันศักดิ์  ศรีทอง อุปนายกดีเด่นระดับประเทศ สมาคมครูและผู้ปกครองแห่ง
ประเทศไทย 

นายพันศักดิ์  ศรีทอง เลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ 

สมาคมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แห่งประเทศไทย 

นายพันศักดิ์  ศรีทอง ผู้กํากับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร
ดีเด่น 

มลทลทหารบกที่ 31 

นายพันศักดิ์  ศรีทอง ผู้เฝูาระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
      3) ประเภทครูผู้สอน 
ก. ผลงานระดับประเทศ/นานาชาติ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางอมรมาต  แสงดอกไม้ -รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับชาติ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ครูจุฑามาศ  แสงประทีปทอง รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นายวิทยา  โกวิโท รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง /  

Web Application ช่วงชั้น ม4-6 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายธนพงศ์ หมีทอง 
 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง /  
Web Application ช่วงชั้น ม4-6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางรัชนี  บุญค้ํา รางวัลรองชนะเลิศที่  1   
การแข่งขันเด็กไทยดรีมทีม 

บริษัท อัมรินทร์ พับลิชชิ่ง 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ ชนะเลิศเหรียญทอง   
กิจกรรมเดี่ยวซออู้  ม.4 - ม.6    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ระดับชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 
กิจกรรมเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ   
ม.4 - ม.6   งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ เหรียญทองอันดับที่ 7 กิจกรรม

เดี่ยวซอด้วง  ม.4 - ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 66 ระดับชาติ   

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ เหรียญเงินอันดับที่ 10 กิจกรรม
เดี่ยวจะเข้  ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
ครั้งที่ 66 ระดับชาติ   

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังสี ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญ
ทอง วาดภาพลายเส้น  
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางอมรมาต  แสงดอกไม้ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับชาติ/ประเภทครูผู้ฝึกสอน 
ละครคุณธรรม 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางกัลยากร  เปรมจิตต์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2   
กิจกรรมการประกวดละคร
คุณธรรม ม.1- ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 66   

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางสาวจรรยา   พูลเกษม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
เหรียญเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางลักษิกา  เหลืองทอง รางวัล เกียรติบัตร ลําดับที่ 4 
ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางรัตนา   เจริญสุข รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎครั้งที่ 13 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
และมูลนิธิร่มฉัตร 

นางกาญจนา  พรหมนาค รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎครั้งที่ 13 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
และมูลนิธิร่มฉัตร 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ธนาภรณ์  พัฒนาธรชัย ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ

แข่งขันภาษาอังกฤษ 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
และมูลนิธิร่มฉัตร 

น.ส.ธนาภรณ์  พัฒนาธรชัย Teacher's WWH สํานักพิมพ์ โรงเรียน 
นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Thai 

Master Trainer (Boot Camp) 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ ผลสอบวัดระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ Aptis ได้ระดับ 
Excellent 

British Council Thailand 

นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ ผลสอบวัดระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ CEFR Cambridge 
English Placement Test ได้
ระดับ C1 (Effective 
Proficiency) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 

นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขัน 
Multi Skills Competition 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ประจําปี 2559 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 

นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 
จากการแข่งขัน PTTEP English 
Quiz  

ปตท. ร่วมกับวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนและส่งเสริม
นักเรียนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ AFS และนักเรียน
โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับทุน
ศึกษาต่อต่างประเทศในปี
การศึกษา 2559 จํานวน 14 คน 

AFS International 

นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ อาสาสมัคร  AFS Thailand AFS Thailand 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางกุศล กลั่นด้วง 
ครูที่ปรึกษาการนําเสนอผลงาน
รายวิชา IS ระดับชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางสมพิศ  สะบายแท้ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูต้นแบบ 
“การพัฒนาโปรแกรม บทเรียน
ด้วย iTunes U รุ่นที่ 1” 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

 
ข. ผลงานระดับภาค 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกฤษณา  บุญชื่น ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล

เหรียญทองระดับภาคในการ
แข่งขัน Multi Skills 
Competition 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางปนิดา นามโสวรรณ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล

เหรียญทองรางวัลชนะเลิศ ระดับ
ภาค   การแข่งขัน Story Telling 
(เล่านิทานภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น 
ม.4-6  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวจรรยา   พูลเกษม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
เหรียญเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางลักษิกา  เหลืองทอง รางวัล เกียรติบัตร 
ลําดับที่ 4 
ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสมจินตนา  เทียมวิไล รางวัลระดับเหรียญทอง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางรัตนา   เจริญสุข รางวัลเหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ รางวัล

ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3   
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66   
ปีการศึกษา 2559  จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางวรพรรณ  เจริญศรีวนะกิจ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม 
ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  
จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางธนพร  ยมรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.4-ม.6  งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 
66  ปีการศึกษา 2559   
จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางญานี  อนันตอาต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ รางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  
จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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ชือ่-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางนันฐนันท์  หล่อสมฤดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ รางวัล

ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  
จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นายอํานาจ  จันทร์อิ่ม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ รางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  
จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

นางสาวรัตนา  วงษ์ถาติ๊บ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ รางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66   
ปีการศึกษา 2559  จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางกัลยากร  เปรมจิตต์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ รางวัล
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดละคร
คุณธรรม ม.1-ม.6 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66  ปี
การศึกษา 2559  จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นครชัย  บุญเป็ง ตอบป๎ญหาสุขภาพระดับชั้น 
ม.ปลาย 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ปณต    หมีทอง ตอบป๎ญหาสุขภาพระดับชั้น 
ม.ปลาย 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ทัศนีย์  สุพรรณ ชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลชาย ธนาคารออมสินภาค 6 
นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง

อันดับที่ 2 /Web Application 
ช่วงชั้น ม4-6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นายธนพงศ์ หมีทอง 
 

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับที่ 2 /Web Application 
ช่วงชั้น ม4-6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นางจินตนา  สมศิลป์ เหรียญทองแดง /โครงงาน
หุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศ  เดี่ยวซออู้ ระดับ
มัธยมศึกษา การประกวดดนตรี
ไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 8  
ชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลรองชนะเลิศเดี่ยวซอด้วง   
ระดับมัธยมศึกษา การประกวด
ดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ  
ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลรองชนะเลิศเดี่ยวจะเข้    
ระดับมัธยมศึกษา การประกวด
ดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ  
ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง  เดี่ยว
จะเข้  โครงการประกวดเดี่ยว
เครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะ
แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ  
ครั้งที่ 8 

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง เดี่ยวซอ

ด้วง  โครงการประกวดเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่
เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง เดี่ยวซออู้  
โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี
ไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่เยาวชนใน
เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง  เดี่ยว
จะเข้   โครงการประกวดเดี่ยว
เครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะ
แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ  
ครั้งที่ 8 

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง  เดี่ยวขลุ่ย
เพียงออ โครงการประกวดเดี่ยว
เครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะ
แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ  
ครั้งที ่8 

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเดี่ยว
ขลุ่ยเพียงออ  ม.1 - ม.3    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรม    
ขับร้องเพลงไทย ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเดี่ยวขิม
7 หย่อง ม.1 - ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรม     

ขับร้องเพลงไทย ม.4 - ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม
เดี่ยวซออู้  ม.4 - ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66  ระดับภาคเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับที่1 กิจกรรมเดี่ยวซอด้วง   
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ    

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางปิยะนาฏ     ดีศิริ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับที่ 2 กิจกรรมเดี่ยวจะเข้     
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66          

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางอมรมาต  แสงดอกไม้ รางวัลระดับเหรียญทอง    
วงเครื่องสายวงเล็ก  ม.1 - ม.6     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายมีทวน  สมบัตป๎น รางวัลระดับเหรียญเงิน วงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสาย เครื่องเดี่ยว  
ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66  
ระดับภาคเหนือ 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังสี ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญ

ทอง วาดภาพลายเส้น 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
จ.ลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังสี กรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์  ระดับภาคเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายราชันย์ ชัยศุภสกุล รางวัลเหรียญทองงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค 2 รางวัล 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธ
วาทิตธนาคาร รร. 

ธ.ออมสิน 

นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม เหรียญเงิน การแข่งขันหนังสือ 
เล่มเล็ก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ค. ผลงานระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางรัชนี  บุญค้ํา ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล

เหรียญทอง  
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางอาทิตยา  พรหมแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองในการแข่งขัน  
Story telling 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางปนิดา นามโสวรรณ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศแข่งขัน Story 
Telling (เล่านิทานภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้น ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวปราณี  ละการชั่ว รางวัลเหรียญทอง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสมจินตนา  เทียมวิไล รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางกาญจนา  พรหมนาค รางวัลเหรียญเงิน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางณัฐกานต์  ติยะสัญ รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
นางสัมพันธ์  สมพงษ์ รางวัลเหรียญทอง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
นางรัตนา   เจริญสุข รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
นางอัจฉรา เมณฑ์กูล รางวัลเหรียญทอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
นางณัฐนันท์  วงษ์ถวิล รองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
นางลักษิกา  เหลืองทอง รางวัลลําดับที่ 5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม รางวัลเหรียญทอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
นางสาวณัฐริกา  อุณหันต์ รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
นางสาวจรรยา  พูลเกษม รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
น.ส.อรลักษณ์ บุรัญบุญดา รางวัลเหรียญเงิน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
นายสกล  เที่ยงจิตต์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทอง   การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายสมศักดิ์ ผุนลาวงษ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง   การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางทิวา  เกษมศุภกุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1- ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสิริขวัญนภา  อุตมโชติ ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1- ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสิริขวัญนภา  อุตมโชติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด 
เพลงคุณธรรม ม.1- ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอนุวัตร  วินัยพานิช ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวด 
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางเบญญาภา  คูรสระน้อย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวด
มารยาทไทย ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญพจน์  
 รัตนวิบูลยเลิศ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวด
มารยาทไทย ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบป๎ญหากฎหมายทั่วประเทศ 
เนื่องในวันรพี ประจําปี พ.ศ. 
2559 รอบคัดเลือกระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศาลยุติธรรม 

นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระดับมัธยม
ปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครสวรรค ์

นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวรัตนา  วงษ์ถาติ๊บ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางวรพรรณ   
      เจริญศรีวนะกิจ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางธนพร  ยมรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางนันฐนันท์  หล่อสมฤดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางญานี  อนันตอาต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางกัลยากร  เปรมจิตต์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ  การประกวดละคร

คุณธรรม ม.1- ม. 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอํานาจ จันทร์อ่ิม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ม.1- ม.3  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล
ชนะเลิศ  การประกวดสวดมนต์
สรรเสริญ  พระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

 

นางนันฐนันท์  หล่อสมฤดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล
ชนะเลิศ  การประกวดสวดมนต์
สรรเสริญ  พระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

 

นายป๎ญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ รางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   
การบรรยายธรรม ระดับจังหวัด 
ประจําปี 2560 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

 

นางนันฐนันท์  หล่อสมฤดี รางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   
การบรรยายธรรม ระดับจังหวัด 
ประจําปี 2560 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายนครชัย    บุญเป็ง ตอบป๎ญหาสุขภาพ 

ระดับชั้นม.ปลาย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายปณต     หมีทอง ตอบป๎ญหาสุขภาพ 
ระดับชั้นม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวทัศนีย์    สุพรรณ ชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลชาย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสุวรรณา  ภมรพิบูลย์ ตอบป๎ญหาสุขภาพ 
ระดับชั้นม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ ชนะเลิศ  รางวัลเหรียญทอง/ 
Web Application ช่วงชั้น ม4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนพงศ์ หมีทอง 
 

ชนะเลิศ  รางวัลเหรียญทอง/ 
Web Application ช่วงชั้น ม4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสุภรีย์ อ่วมงาม ชนะเลิศ /การแข่งขัน 
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสายฝน เชียงสา 
 

ชนะเลิศ /การแข่งขัน 
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางจินตนา สมศิลป์ เหรียญทอง /การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับ ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวสันต์  วิสิทธิ์ 
 

เหรียญทอง การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางพรพรรณ จิตราทร เหรียญทอง การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสุภรีย์  อ่วมงาม เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสายฝน เชียงสา 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางจิตนา  สมศิลป์ เหรียญทอง /การแข่งขันการสร้าง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางจิตนา  สมศิลป์ เหรียญทอง(ชนะเลิศ) /โครงงาน
หุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางจิตนา   สมศิลป์ เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 1) 
/หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายเพชรสถิตย ์แสงประทีปทอง 

 
เหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้าง Webpage Editor 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสายฝน เชียงสา เหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้าง Webpage Editor 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายจิระ  ประเสริฐลาภ เหรียญทองแดง การแข่งขันจัด
สวนถาดแบบชื้น ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายจิระ  ประเสริฐลาภ เหรียญทองแดง การแข่งขันจัด
สวนแก้ว ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ   ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม
ขับร้องเพลงไทย   ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม
เดี่ยวขิม  ม.1 - ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม
เดี่ยวซออู้  ม.4 - ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 66  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม
เดี่ยวซอด้วง ม.4 - ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 



42 
 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม

เดี่ยวจะเข้  ม.4 - ม.6       งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ   ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม
ขับร้องเพลงไทย   ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
กิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ระดับเขต 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายป๎ญญา  จันทร์รักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  วง
เครื่องสายวงเล็ก  ม.1 - ม.6     
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางปิยะนาฏ    ดีศิริ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง     
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว  ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายราชันย์  ชัยศุภสกุล รางวัลเหรียญทองงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขต 5 รางวัล 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังสี ครูผู้สอนนักเรียนชนะเลิศรางวัล
เหรียญทอง วาดภาพลายเส้น 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่ มัธยมศึกษา เขต 42 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังสี ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
วาดภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่ มัธยมศึกษา เขต 42 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังสี กรรมการตัดสิน การแข่งขันวาด

ภาพระบายสี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางอมรมาต  แสงดอกไม้ -ครูผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัลเจ้าฟูามหาจักรี ผ่าน
การคัดเลือกระดับโรงเรียน และ
ระดับ เขต สพม.42 ประจําปี 2560 
(อยู่ในขณะแข่งขันระดับประเทศ) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางอมรมาต  แสงดอกไม้ - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1/
ประเภทครูผู้ฝึกสอนละครคุณธรรม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายมีทวน  สมบัติป๎น ครผูู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม รองชนะเลิศเหรียญทองการ
แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม รองชนะเลิศเหรียญเงินการแข่งขัน
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

 
 
      3) ประเภทนักเรียน 
ก. ผลงานระดับประเทศ/นานาชาติ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายธีร์ อิทธิพานิชพงศ์ รางวัลรองชนะเลิศที่  1   

การแข่งขันเด็กไทยดรีมทีม 
บริษัท อัมรินทร์ พับลิชชิ่ง 

เด็กชายธนกฤต บุศรากุล รางวัลรองชนะเลิศที่  1   
การแข่งขันเด็กไทยดรีมทีม 

บริษัท อัมรินทร์ พับลิชชิ่ง 

เด็กชายสรวิชญ์ เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศที่  1   
การแข่งขันเด็กไทยดรีมทีม 

บริษัท อมัรินทร์ พับลิชชิ่ง 

เด็กชายพศวีร์ แฝงพงษ์ รางวัลรองชนะเลิศที่  1   
การแข่งขันเด็กไทยดรีมทีม 
 
 

บริษัท อัมรินทร์ พับลิชชิ่ง 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวชนัญฑิตา โลเกศกระวี 

 
รางวัลระดับประเทศ การแข่งขัน 
PTTEP English Quiz 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้
รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ เกียรติ
บัตร และเงินรางวัลรวม 20,000 
บาท (สําหรับโรงเรียน 5,000 
บาท ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน
ท่านละ 5,000 บาท) 
และบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ 

ปตท. ร่วมกับวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวเพ็ญพิชชา  ปกคํา รางวัลระดับประเทศ การแข่งขัน 
PTTEP English Quiz 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้
รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ เกียรติ
บัตร และเงินรางวัลรวม 20,000 
บาท (สําหรับโรงเรียน 5,000 
บาท ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน
ท่านละ 5,000 บาท) 
และบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ 

ปตท. ร่วมกับวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

น.ส.พิชชากร เรืองเดชาวิวัฒน์ 
 

AFS Scholarship 
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อ
การศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ และใต้ 

AFS International 
Organization 

นายกฤตพล อินอ่อน AFS Scholarship 
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อ
การศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ และใต้ 
 
 

AFS International 
Organization 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.กมลชนม์ เขียนประเสริฐ AFS Scholarship 

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อ
การศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ และใต้ 

AFS International 
Organization 

ด.ญ.ไปรดา พิศาลนรเดช AFS Scholarship 
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อ
การศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ และใต้ 

AFS International 
Organization 

น.ส.ฐิติพร ลีสมิธานนท ์ AFS Scholarship 
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อ
การศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ และใต้ 

AFS International 
Organization 

นายณัฐวุฒิ หงส์สุพรรณ AFS Scholarship 
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อ
การศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ และใต้ 

AFS International 
Organization 

นายเธียร ซิ้มเจริญ AFS Scholarship 
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อ
การศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ และใต้ 
 
 

AFS International 
Organization 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.กุลธิดา พงศ์ภาณุกุล AFS Scholarship 

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อ
การศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ และใต้ 

AFS International 
Organization 

น.ส.ปริชมน โอประเสริฐสวัสดิ์ 
 

AFS โครงการพิเศษ ระยะ 1 ปี 
รุ่น YP56 (พ.ศ. 2560-2561) 

AFS International 
Organization 

น.ส.วณิชยา สุนทรเลขา 
 

AFS โครงการพิเศษ ระยะ 1 ปี 
รุ่น YP56 (พ.ศ. 2560-2561) 

AFS International 
Organization 

น.ส.วรรธิดา วีระเกียรติกุล 
 

AFS โครงการพิเศษ ระยะ 1 ปี 
รุ่น YP56 (พ.ศ. 2560-2561) 

AFS International 
Organization 

น.ส.ป๎ณฑิกา จันทราช AFS โครงการพิเศษ ระยะ 1 ปี 
รุ่น YP56 (พ.ศ. 2560-2561) 

AFS International 
Organization 

นายภาณุพงศ์ แผนสิงห์ AFS โครงการพิเศษ ระยะ 1 ปี 
รุ่น YP56 (พ.ศ. 2560-2561) 

AFS International 
Organization 

เด็กชายธีร์    อิทธิพานิชพงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 Smart 
English 

โรงเรียนนครสวรรค์ 

ด.ญ.ญณินชญา อุ่นจิตวัฒนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
เหรียญเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.สวรส   เกิดทองทวี รางวัล เกียรติบัตร  
ลําดับที่ 4 
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายถาวร  ศิริเผ่าตระกูล 
นายคุณวัตร  ศรีวิไล 
นายจารุวิทย์  คณานุทรัพย์ 
นายชลสิทธิ์  บุญทธิพย์ 
นายไกรวิชญ์  งามพสุธาดล 
นายวัชรภัทร  เขียวผึ้ง 
นายธีวรุฒน์  ชูเมือง 
นายวรรธนัย เรืองเสือ 
น.ส.กชพรรณ  จิตตรุงค์อาภรณ ์
น.ส.ชฏาพร  ตั้งตระกูล 
น.ส.ฌาฌาณัฏฐ์  ด่านกุล 
น.ส.ณิชชาภา กิตติธนสาร 
น.ส.โยษิตา  สื่อสุนทรา 
น.ส.ประภาสิริ  วงษ์พานิช 
น.ส.อภิสรา  แผว่ัฒนากุล 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2  กิจกรรม
การประกวดละครคุณธรรม  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66   

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ด.ช.พัสกร  ศรีดิลก   อันดับที่ 1  
ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร 

ว่ายน้ํากีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 50 
ณ นครนิวไทเปซิตี้ 
ประเทศไต้หวัน 

ด.ช.พัสกร  ศรีดิลก   อันดับที่ 1  
ผลัดผสม 4x100 เมตร 

ว่ายน้ํากีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 50 
ณ นครนิวไทเปซิตี้ 
ประเทศไต้หวัน 

ด.ช.พัสกร  ศรีดิลก   อันดับที่ 2  
ว่ายน้ํา กรรเชียง 50 เมตร 

ว่ายน้ํากีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 50 
ณ นครนิวไทเปซิตี้ 
ประเทศไต้หวัน 

ด.ช.พัสกร  ศรีดิลก   อันดับที่ 3  
ว่ายน้ํา กรรเชียง 100 เมตร 

ว่ายน้ํากีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 50 
ณ นครนิวไทเปซิตี้ 
ประเทศไต้หวัน 

ด.ช.พัสกร  ศรีดิลก   อันดับที่ 3  
ว่ายน้ํา ฟรีสไตล์ 50 เมตร 

ว่ายน้ํากีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 50 
ณ นครนิวไทเปซิตี้ 
ประเทศไต้หวัน 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.พัสกร  ศรีดิลก   อันดับที่ 1  

ว่ายน้ํา กรรเชียง 50 เมตร 
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

ด.ช.พัสกร  ศรีดิลก   อันดับที่ 1  
ว่ายน้ํา กรรเชียง 100 เมตร 

ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

ด.ช.พัสกร  ศรีดิลก   อันดับที่ 1 ว่ายน้ํา กรรเชียง 200 
เมตร 

ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

ด.ช.พัสกร  ศรีดิลก   อันดับที่ 2 ว่ายน้ํา ฟรีสไตล์ 50 
เมตร 

ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

ด.ช.ธนโชติ ลาภบํารุงวงศ์ อันดับที่ 1 แบดมินตัน ชายคู่  
รุ่น 14 ปี 

แบดมินตันเชียงใหม่ 
ทัวร์นาเมนท์ 

ด.ช.ธนโชติ ลาภบํารุงวงศ์ อันดับที่ 2 แบดมินตันชายเดี่ยว
รุ่น 14 ปี 

แบดมินตันเชียงใหม่ 
ทัวร์นาเมนท์ 

ด.ช.กีรดิษ  ดิษกร            อันดับที่ 3 แบดมินตัน ชายคู่  
รุ่น 12 ปี 

แบดมินตันเชียงใหม่ 
ทัวร์นาเมนท์ 

นายธนธร สิงห์ทอง 
นายนวพล เนื่องจํานงค์ 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง /  
Web Application ช่วงชั้น ม4-6 

สพฐ (ระดับประเทศ) 

นางสาวรัฐนันท์  กรตุ้ม 
นายติณณภพ  ทาเอ้ือ 

นําเสนอผลงานรายวิชาIS 
ระดับชาติ 

สพฐ 

ดช.ธีร ์ อิทธิพานิชพงศ์ 
ดช.ธนกฤต บุศรากุล 
ดช.พศวีร์ แฝงพงษ์ 
ดช.สรวชิญ์ เหรียญทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รายการเด็กไทยดรีมทีม 

บริษัทซูเปอร์จิ๋วจํากัดและ 
สถานีโทรทัศน์ทีวีดาวเทียม 
อมรินทร์ทีวีเอชดี 

เด็กชายทรงโปรด  อ่องศรี รางวัลชมเชยการสอบแข่งขัน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กชายวณัฐ  ศรีฟูา รางวัลชมเชยการสอบแข่งขัน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
 
 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์ รางวัลชมเชยการสอบแข่งขัน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กชายธรรศ  ธารทองวงศ์ 

รางวัลชมเชยการสอบแข่งขัน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กชายพิชญะ  เกียรติสิงห์
นคร 

รางวัลชมเชยการสอบแข่งขัน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กชายสรวิชญ์  เหรียญทอง 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กชายทัตพงศ์  เมฆลอย 

รางวัลชมเชยการสอบแข่งขัน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กชายชวพล  ไตรทิพชาติ
สกุล 

รางวัลชมเชยการสอบแข่งขัน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กชายธีร์  อิทธิพานิชพงศ์ รางวัลชมเชยการสอบแข่งขัน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายกฤษฏินทร์  นุสติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
สอบ แข่งขันคณิตศาสตร์ชิง
ทุนการศึกษา ระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 19/2559 
 
 

สมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายสมชัย  แจ่มจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ

สอบ แข่งขันคณิตศาสตร์ชิง
ทุนการศึกษา ระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 19/2559 

สมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 
ข. ผลงานระดับภาค 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ศิรภัสสร เตชาพิสุทธิ์   รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค   การ

แข่งขัน Story Telling (เล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ม.4-6  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายวชิรกร วิภาศรีนิมิต ระดับภาค/Multi skills 
competition 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.สุกัลญา     สวุรรณชะนะ รางวัลชนะเลิศระดับ 
เหรียญทอง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.พีชาณิกา   สุราภา รางวัลชนะเลิศระดับ 
เหรียญทอง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.สวรส   เกิดทองทวี รางวัล เกียรติบัตร  
ลําดับที่ 4  ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ. ชลิสตา   ชูพินิจ รางวัล เกียรติบัตร ระดับภาค ไลออนส์ภาค 
ด.ญ. ชนิตนันร์   สังข์ธูป รางวัล เกียรติบัตร   ระดับภาค ไลออนส์ภาค 
ด.ญ. แพรพลอย บุญบัวทอง รางวัล เกียรติบัตร   ระดับภาค ไลออนส์ภาค 
ด.ญ.ญณินชญา อุ่นจิตวัฒนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 

เหรียญเงิน  
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.รักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา 
ด.ช.กันย์ดนัย พิตรพิบูลทวี 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66   
จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.ธนกฤต  บุศรากุล 
ด.ช.ธัญญาวัฒน ์ ธัญญมงคลชัย 
ด.ช.ภวูพัศ  เทียมจินดา 
อัญชสา  รุกขวรวัฒนา 
ด.ญ.พรนภัส  ติณะมาศ 
ด.ญ.กนกนภา  นวนศรี 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.1- ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 66  จังหวัดลําปาง 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ญ.กนกนภา  นวนศรี 
น.ส.ดาริสา  ดากระโทก 
น.ส.ภัทรพร  ขุนเทียน 
น.ส.นิภารัตน์  โพธิ์ทอง 
น.ส.วนิดา  จารุพินิจกุล 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 66  จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ญ.ศิริลดา  จงกล รางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66   
จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นายถาวร  ศิริเผ่าตระกูล 
นายคุณวัตร  ศรีวิไล 
นายจารุวิทย์  คณานุทรัพย์ 
นายชลสิทธิ์  บุญทธิพย์ 
นายไกรวิชญ์  งามพสุธาดล 
นายวัชรภัทร  เขียวผึ้ง 
นายธีวรุฒน์  ชูเมือง 
นายวรรธนัย เรืองเสือ 
น.ส.กชพรรณ  จิตตรุงค์อาภรณ ์
น.ส.ชฏาพร  ตั้งตระกูล 
น.ส.ฌาฌาณัฏฐ์  ด่านกุล 
น.ส.ณิชชาภา กิตติธนสาร 
น.ส.โยษิตา  สื่อสุนทรา 
น.ส.ประภาสิริ  วงษ์พานิช 
น.ส.อภิสรา  แผว่ัฒนากุล 

รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดละคร
คุณธรรม 
 ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  
จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ปทิตตา  ริดนวล 
น.ส.ปรีชญา  เชื้อหนองไฮ 
น.ส.ปาลิตา   อังศิริมงคล 
นายธัญชนิต  รอดชะ 
น.ส.วรัญญา  ม่วงม ี

  

นายวศิน  วรฤทธิ์ 
นายศระศิณย์  พรําพหุรัตน์      
นายภูชิชญ์  วันอุบล 
นายภคินทร์  อินทรเกษตร       
นายระพีพัชญ์  เหล่าบุญกล่อม 
นายณัฐพล  ดิตต์ศรี 
นายพีรวิชญ์  สืบสงศ์สุวรรณ์    
นายธัชพงศ์  เดินไพร 
นายธรรมสิทธิ์  เครือวัลย์        
นายณัฐนันท์  ศรีอนุชาต       
นายสุริยพงศ์  โชติสวรรณรัตน์ 

อันดับที่ 1 บาสเกตบอล ชาย กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 

ด.ช.ธนโชติ  ลาภบํารุงวงศ์   อันดับ 1 แบดมินตัน ทีมชาย
  

กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 

นายวริศ     ไชยารัศม ี          อันดับ 1 แบดมินตัน ทีมชาย
  

กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 

ด.ช.กีรดิษ  ดิษกร อันดับ 1 แบดมินตัน ทีมชาย
  

กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 

น.ส.ธนสิรา  ทับเจริญ อันดับ 1 แบดมินตัน ทีมหญิง
  

กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 

ด.ญ.วิชญาภา  พันธ์อินทร์ อันดับ 1 แบดมินตัน ทีมหญิง
  

กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 

ด.ญ.วิรัลพัชร  ป๎้นสุรินทร์   อันดับ 1 แบดมินตัน ทีมหญิง
  

กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 

น.ส.พรวดี  ยอดเมือง         อันดับ 2 เทนนิส หญิงเดี่ยว กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 

ด.ช.ณัฐชนน  หวังตระกูลดี อันดับที่ 3 ว่ายน้ํา ฟรีสไตล์ 50 กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ปกิจฐา  สุขประเสริฐ   อันดับที่ 2 ว่ายน้ํา ฟรีสไตล์ 400 กีฬาธนาคารโรงเรียน 

ธนาคารออมสิน ภาค 6 
ด.ช.ไตรสิทธิ ์ เสถียรนนทศิริ 
ด.ช.ลิปปกรณ ์ ประภารวีวรรณ 

ด.ญ.พรวลัย ซ่อนกลิ่น 

ระดับเหรียญทองแดง  
โครงงานหุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ระดับภาค) 

นายธนธร สิงห์ทอง 
นายนวพล เนื่องจํานงค์ 

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับที่ 2 /Web pplication 
ช่วงชั้น ม4-6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ระดับภาค) 

ด.ญ.นภัสวรรณ จันทร์กระจ่าง รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.ปานวาด  เมฆปรีดาวงศ์ รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.พิมฌ์ทวาฬีณ์  พวงระย้า รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช.ชวพล  ไตรทิพชาติสกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทบุคคลการสอบแข่งขัน
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เด็กชายธีร์  อิทธิพานิชพงศ์ รางวัลชนะเลิศประเภททีมการ
สอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ด.ช.ชวพล  ไตรทิพชาติสกุล รางวัลชนะเลิศประเภททีมการ
สอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เด็กชายจิรัฎฐ์  ภานุเตชะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภททีมการสอบแข่งขัน
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายพศวีร์  แฝงพงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ประเภททีมการสอบแข่งขัน
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เด็กหญิงปุญญิศา  ชานนท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภททีมการสอบแข่งขัน
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายเชษฐ์ณรงค์  โล้วพฤกมณี รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลการ
สอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายเชษฐ์ณรงค์  โล้วพฤกมณี รางวัลชนะเลิศประเภททีมการ
สอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวกัญญารัตน์  ชนะชัย รางวัลชนะเลิศประเภททีมการ
สอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายณัฐนนท์  วณิชยานันต์ รางวัลชนะเลิศประเภททีมการ
สอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เด็กชายธีร์  อิทธิพานิชพงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
บุคคล การสอบแข่งขัน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิง
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ครั้งที่ 14/2559  
 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายธีร์  อิทธิพานิชพงศ์ รางวัลชนะเลิศประเภททีม การ

สอบ แข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14/2559  

จังหวัดเชียงใหม่ 

ด.ช.ชวพล  ไตรทิพชาติสกุล รางวัลชนะเลิศประเภททีม การ
สอบ แข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14/2559  

จังหวัดเชียงใหม่ 

เด็กชายพีรณัฐ  ป๎ญญามัง รางวัลชนะเลิศประเภททีม การ
สอบ แข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14/2559  

จังหวัดเชียงใหม่ 

เด็กชายทัตพงศ์  เมฆลอย รางวัลชนะเลิศประเภททีม การ
สอบ แข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14/2559  

จังหวัดเชียงใหม่ 

นายกฤตภาส  บุญจันทร์ รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล 
การสอบ แข่งขันความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14/2559  

จังหวัดเชียงใหม่ 

นายสมชัย  แจ่มจันทร์ รางวัลชนะเลิศประเภททีม การ
สอบ แข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14/2559 
 
  

จังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายกฤษฏินทร์  นุสติ รางวัลชนะเลิศประเภททีม การ

สอบ แข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14/2559  

จังหวัดเชียงใหม่ 

น.ส.มนปริยา  เบ็ญจลักษณ์ รางวัลชนะเลิศประเภททีม การ
สอบ แข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14/2559  
 
 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 

นายกฤตภาส  บุญจันทร์ รางวัลชนะเลิศประเภททีม การ
สอบ แข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14/2559  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ค. ผลงานระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.นภัสวรรณ จันทร์กระจ่าง ชนะเลิศ การแข่งขันหนังสือ 

เล่มเล็ก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ปานวาด  เมฆปรีดาวงษ์ ชนะเลิศการแข่งขันหนังสือ 
เล่มเล็ก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.พิมฌ์ทวาฬีณ์ พวงระย้า ชนะเลิศการแข่งขันหนังสือ 
เล่มเล็ก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 42 

น.ส.ศิรภัสสร เตชาพิสุทธิ์  รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การ
แข่งขัน Story Telling (เล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ม.4-6  
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.อนรรฆมนต์ องัศธรรมรัตน ์ รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม  

การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายปารินทร์ คงอินทร์ รางวัลเหรียญทองอันดับ 2  
การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ประจําปี 2559 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.กิตติพงษ์  ครุฑเผือก รับรางวัลเหรียญทองระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาในการแข่งขัน 
Story telling 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.คมปกรณ์    พวงดอกไม้ รางวัลชมเชย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.สุกัลญา     สวุรรณชะนะ รางวัลชนะเลิศระดับ 
เหรียญทอง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.พีชาณิกา   สุราภา รางวัลชนะเลิศระดับ 
เหรียญทอง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ. สวรส   เกิดทองทวี รางวัลระดับยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ. ชลิสตา   ชูพินิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับจังหวัด 

ไลออนส์ภาคจังหวัดนครสวรรค์ 

ด.ญ. ชนิตนันร์   สังข์ธูป รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับจังหวัด 

ไลออนส์ภาคจังหวัดนครสวรรค์ 

ด.ญ. แพรพลอย บุญบัวทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับจังหวัด 

ไลออนส์ภาคจังหวัดนครสวรรค์ 

น.ส.ธันยช์นก ปูอมประเสริฐ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวธัญธิตา  ยิ้มพะ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ชนัญฑิตา  โลเกศกระวี รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎ 

สพฐ. และมูลนิธิร่มฉัตร 

ด.ช.ประพาส  แก้วทอง รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 
การแข่งขันภาษาไทยเพชร 
ยอดมงกุฎ 

สพฐ. และมูลนิธิร่มฉัตร 

นางสาวสิรินยา  ศรีสกุล รางวัลชมเชยการประกวดคลิป
วิดีโอภายใต้หัวข้อ"เด็กไทย รู้เท่า
ทันสื่อ" 

จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

เด็กหญิงมัทวัน  อุ่นทิวากร. 
เด็กหญิงชนิตนันท์  สังข์ธูป 
เด็กหญิงชลิตา  คุ้มบุญ  

เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ
ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้ 
เท่าทันสื่อ” 

จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

นายนพรุจ  เผ่ากล้า รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิป
วิดีโอภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่า
ทันสื่อ". โครงการประกวดคลิป
วิดีโอ"เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"  
จังหวัดนครสวรรค์.  
ประจําปีงบประมาณ 2559  

จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

นายนพรุจ  เผ่ากล้า รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการ
ประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ"
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" โครงการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ 

กระทรวงวัฒนธรรม  
 

นายวิรุณวัลย์  มีลาภ 
นายชาญชัย  อ่ิมโพธิ์  
นางสาวอรุณี  ไพรสิงห์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันตอบป๎ญหากฎหมาย
วันรพี. ประจําปี พ.ศ. 2559 

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ 

เด็กชายภูวพัศ  เทียมจรรยา 
ด.ช.ธัญญวัฒน ์ ธัญญมงคลชัย 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบ
ป๎ญหาธรรมะงานมหกรรมรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันตอบป๎ญหา
ธรรมะ งานมหกรรมสัปดาห์
วิชาการวิทยาเขตนครสวรรค์
เทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายธีรวัฒน์   จินตนาภักด ี
นางสาวปารินทร์  อินชินจุ้ย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การ
แข่งขันตอบป๎ญหาธรรมะงาน
มหกรรม รางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันตอบป๎ญหาธรรมะ งาน
มหกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาเขต
นครสวรรค์เทิดพระเกียรติ 
พระปิยมหาราช  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย.  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

นางสาวพรนิภา เจริญวเิศษศิลป ์

นายมุนินทร์  สุขารมณ์ 
รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบ
ป๎ญหาธรรมะงานมหกรรม รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันตอบป๎ญหา
ธรรมะ งานมหกรรมสัปดาห์
วิชาการวิทยาเขตนครสวรรค์
เทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช  

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย. 
 วิทยาเขตนครสวรรค์ 

เด็กชายปารินทร์  คงอินทร์ การแข่งขันตอบป๎ญหาธรรมะ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เทศบาล 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เด็กชายพีรณัฐ  ป๎ญญามัง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
แข่งขันตอบป๎ญหาวิชาสังคมศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

เด็กชาสุกฤษฎิ์  รุกขชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
แข่งขันตอบป๎ญหาวิชาสังคมศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 

น.ส.พิชชากร เรืองเดชาวิวัฒน์ รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาวิชาสังคมศึกษา  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

นายมารุพงศ์ ตระกูลฐิติทรัพย์ รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาวิชาสังคมศึกษา  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
 



60 
 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.ธนกฤต  บุศรากุล 
ด.ช.ธัญญาวฒัน ์ธัญญมงคลชยั 
ด.ช.ภวูพัศ  เทียมจินดา 

ด.ญ.อัญชสา  รุกขวรวัฒนา 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.กนกนภา  นวนศรี 
น.ส.ดาริสา  ดากระโทก 
น.ส.ภัทรพร  ขุนเทียน 
น.ส.นิภารัตน์  โพธิ์ทอง 
น.ส.วนิดา  จารุพินิจกุล 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ศิริลดา  จงกล รางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่า

นิทานคุณธรรม ม.1- ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

นายถาวร  ศิริเผ่าตระกูล 
นายคุณวัตร  ศรีวิไล 
นายจารุวิทย์  คณานุทรัพย์ 
นายชลสิทธิ์  บุญทธิพย์ 
นายไกรวิชญ์  งามพสุธาดล 
นายวัชรภัทร  เขียวผึ้ง 
นายธีวรุฒน์  ชูเมือง 
นายวรรธนัย เรืองเสือ 
น.ส.กชพรรณ  จิตตรุงค์อาภรณ ์

น.ส.ชฏาพร  ตั้งตระกูล 
น.ส.ฌาฌาณัฏฐ์  ด่านกุล 
น.ส.ณิชชาภา กิตติธนสาร 
น.ส.โยษิตา  สื่อสุนทรา 
น.ส.ประภาสิริ  วงษ์พานิช 
น.ส.อภิสรา  แผว่ัฒนากุล 
น.ส.ปทิตตา  ริดนวล 
น.ส.ปรีชญา  เชื้อหนองไฮ 
น.ส.ปาลิตา   อังศิริมงคล 
นายธัญชนิต  รอดชะ 
น.ส.วรัญญา  ม่วงม ี
น.ส.วรรธิดา  วีระเกียรติกุล 

รางวัลชนะเลิศ  การประกวด
ละครคุณธรรม ม.1- ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.กุลธิดา  พงศ์ภาณุกุล 
น.ส.พรนภัส  อรรถเวทิน 
นายนพรุจ  เผ่าเกล้า 
นายวชิรกร  วิภาศศรีนิมิต 
น.ส.ศิริวรรณ  จีนเมือง 
ด.ญ.สิริมา  ศักดิ์ศร 
ด.ญ.กชพร  อินวนิช 
ด.ญ.คิมเบอร์รี่  เฮครอฟท์ 
ด.ญ.มิลันดา  ดาวัลย ์
ด.ญ.วัลยาพร  พุทชารัตน์ 
น.ส.สิรีรัตน์  พุ่มเกิด 
น.ส.สวุิชาดา ทิมศิลป์ 
น.ส.ทิพย์สริินทร์  อินทร์เหมือน 
น.ส.วรางคณา  พงศ์เกตุ 
น.ส.พัชรี ก้านทอง 

  

นายกัณตภณ  บุญยนต์ 
นางสาวตะวันวาด  ลีลาพร 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันความรู้ทางภูมิศาสตร์ 
ระดับมัธยมปลาย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เด็กชายพีรณัฐ  ป๎ญญามัง 
เด็กชายภูวพัศ  เทียมจรรยา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
การแข่งขันตอบป๎ญหาธรรมะใน
วาระครบรอบ 40 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ด.ช.ธัญญวัฒน ์ ธัญยมงคลชัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
การแข่งขันตอบป๎ญหาธรรมะใน
วาระครบรอบ 40 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.วชิญาดา  ขันอาสา 
น.ส.พรนิภา  เจริญวิเศษศิลป์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การแข่งขันตอบป๎ญหาธรรมะใน
วาระครบรอบ 40 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

น.ส.ปารินทร์  อินชิดจุ้ย 
นายธีรวัฒน์  จินตนาภักด ี

รางวัลชมเชย  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การแข่งขันตอบป๎ญหา
ธรรมะในวาระครบรอบ 40 ปี  
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เด็กหญิงจุฑารัตน์. ใยเย็น 
 

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสวด
มนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

เด็กหญิงปทิตตา พรหมเขียน 
เด็กหญิงภูตาวัน วงษ์หงษ์ 
เด็กหญิงวิยะดาวัน  กล้ากสิกิจ 
เด็กหญิงกวินทิพย์  คมขํา 

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสวด
มนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

ด.ญ.รักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา 
ด.ช.กันย์ดนัย พิตรพิบูลทวี 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด
มารยาทไทย ม.1- ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 42 

เด็กหญิงปานตา ทวีแหลม รางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 3  การบรรยายธรรม ระดับ
จังหวัด ประจําปี 2560 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

นางสาวสิรินยา  ศรีสกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่วง
ชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6  การบรรยายธรรม  ระดับ
จังหวัด ประจําปี 2560 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

เด็กชายสุกฤษฏิ์  รุกขชาติ 
เด็กชายพีรณัฐ  ป๎ญญามัง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
กิจกรรมแข่งขันตอบป๎ญหาวิชา
สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทร์ 
ทราชูทิศ มัชฌิม 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.พิชชากร เรืองเตชาวิวัฒน์ 
นายมารุพงศ์  ตระกูลฐิติทรัพย์ 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขัน
ตอบป๎ญหาวิชาสังคมศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

น.ส.พรรษา   บุญยืน 
น.ส.นริสรา   ณ วิเชียร   
น.ส.ณัฏฐณิชา  ลภนะพันธ์      
น.ส.รุจิรา   ด่านซ้าย 
น.ส.วันศิริ  สุขแช่ม 
น.ส.วชิญาภรณ์  ศรีเรืองพันธ์ 
น.ส.หทัยภัทร ทาอุปรงค์        
น.ส.ธนพร  คําภิรานนท์         
น.ส.บุษกร  ใจยง 
น.ส.ปรียาภรณ์  โชสุวรรณ์    
น.ส.ธนพร  คุ้มเขต   

อันดับที่ 2  
วอลเลย์บอล 18 ปีหญิง 

กีฬานักเรียนนักศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ 

นายปฏิภาณ  บูรณางกูร         
นายธีรทัศน์  วิษณุมหิมาชัย     
 

อันดับที่ 1 
ตอบป๎ญหาสุขศึกษา ม.ปลาย 
จงัหวัดนครสวรรค์ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.นภัสวรรณ สิงหโ์ตทอง     
ด.ช.อภิวัฒน์ เฮงประดิษฐ์       

อันดับที่ 1 
ตอบป๎ญหาสุขศึกษา ม.ปลาย 
จังหวัดนครสวรรค์ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายปฏิภาณ  บูรณางกูร        
นายกิตตธิัช   อุอรุวรรณกุล       
น.ส.ภัทรวรรณ  ศานติธรรม 

อันดับที่ 1 
ตอบป๎ญหาสุขศึกษา ม.ปลาย 

รพ.สวรรค์ประชารักษ ์

ด.ช.ไตรสิทธิ์  เสถียรนนทศิริ 
ด.ช.ลิปปกรณ์ประภารวีวรรณ 
ด.ญ.พรวลัย   ซ่อนกลิ่น 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
โครงงานหุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.กมลชนม์ เขียนประเสริฐ 
เด็กหญิงกีรติกา บุญจันทร์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนธร  สิงห์ทอง 
นายนวพล  เนื่องจํานง 

ชนะเลิศ  รางวัลเหรียญทอง 
Web Application ช่วงชั้น ม4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.สชุัจจ์  จะระมณี 
ด.ช.ธันย ์ ดีเสมอ 

เหรียญทอง การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับ ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.พศวีร์  แฝงพงษ์ 
ด.ช.ศุภกร   ศิริประภาพรชัย 

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอาสา  อุนาพรม 
น.ส.ปพิชญา  พรหมบุตร 
นายณฐนนท์  คงยิ้ม 

ระดบัเหรียญทอง(รองชนะเลิศ
อันดับ 1) หุ่นยนต์อัตโนมัติ  
ระดับ ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายภูวเดช  มะละกรณ์ 
นายเนติพัฒน์  บุตรดี 

เหรียญทอง การแข่งขันออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงนรยา ศรีพินทุศร 
เด็กหญิงปภัสมน วิไชยวงศ์ 
เด็กหญิงชุติมา พงษ์พจนารถ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันจัด
สวนถาดแบบชื้น ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวกาญจนา   กรกีรติ 
นายณัฐดนัย  ศรีดาวงษ์ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้าง Webpage Editor 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวกุลธิดา ฤทธ์บํารุง 
นางสาวสิริวิชชา โพธิ์พันธ์ 
นายพุฒิพงศ์ ตรโนดม 

เหรียญทองแดง การแข่งขันจัด
สวนแก้ว ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวณัฐณชิา  ทองโสม รองชนะเลิศเหรียญทอง การ
แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวณัฐติกานต์  คําชาวนา รองชนะเลิศเหรียญทอง การ
แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสุพรรษา  อินทะสิทธิ รองชนะเลิศเหรียญทอง การ
แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงปิยะพัชร  เพ็รชสุกใส รองชนะเลิศเหรียญทอง  
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ม.ต้น 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 



65 
 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงลักษณารีย์  มีนาภา รองชนะเลิศเหรียญทอง  

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.สุประวีณ์  ตั้งประเสริฐ รองชนะเลิศเหรียญทอง  
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายครองศีล  ยอดแสง รองชนะเลิศเหรียญทอง  
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวคีรดรา  หิรัญตระกูล รองชนะเลิศเหรียญทอง  
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายสรวิชญ์  ประเทศ รองชนะเลิศเหรียญทอง  
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ม.ปลาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.นภัสวรรณ จันทร์กระจ่าง ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ปานวาด  เมฆปรีดาวงศ์ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.พิมฌ์ทวาฬีณ์  พวงระย้า ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 42 

น.ส.ขวัญพัฒน์  พัฒนาศิริโชค รองชนะเลิศเงิน ละครสั้น
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายพีรณัฐ  ป๎ญญามัง ชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
เด็กชายจิรัฎฐ์  ภานุเตชะ ชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
ด.ญ.ณหทัย  ลิ้มวีระประจักษ์ รองชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
เด็กชายพศวีร์  แฝงพงษ์ รองชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
นางสาวกัญญารัตน์  ชนะชัย ชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
นางสาววริษฐา  ภูริป๎ญญาคุณ ชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
นายธนนันท์  ทองสุจริตกุล รองชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
นางสาวรักษิณา  มูรามัญ รองชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายณัฐนนท์  วณิชยานันต์ รองชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร 
นายเชษฐ์ณรงค์  โล้วพฤกมณี รองชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
เด็กชายปารินทร์  คงอินทร์ เหรียญทองการแข่งขัน 

ทางวิชาการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์ เหรียญทองการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายกิตติพศ  อรรถสุข เหรียญเงินการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.ธชัชัย  เสาวภาคย์ภูษิต เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงธิชากร  พบประเสริฐ เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงป๎ญญ์  จันทราพิพัฒน์ เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช.ภาณุวัฒน์  ชิตตรงธรรม เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คําคม เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายสมัชญ์  ไม้สนธิ์ เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 ส่งเสริมสุขภาวะและ
สุนทรียภาพของ
นักเรียน 
 

1. นักเรียนร้อยละ 95 
มีสุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพและการออกกําลัง
กาย สม่ําเสมอ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 92 มี
น้ําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์อยู่ในระดับคณุภาพ
ดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 93
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ หลีกเลี่ยง
ตนเองจากภาวะเสี่ยง 
ต่อความรุนแรง โรค ภยั  
อุบัติเหตุ และป๎ญหาทาง
เพศ อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 94 เห็น
คุณค่าของตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
5. นักเรียนร้อยละ 96 มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรตผิู้อื่น อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
6. นักเรียนร้อยละ 96 
สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ  อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 
96.67 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและการ
ออกกําลังกาย 
สม่ําเสมอ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 
95.67 มีน้ําหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ ์อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 
95.29 ปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ  
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
ภาวะเสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และป๎ญหา
ทางเพศ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 
93.00 เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
5. นักเรียนร้อยละ 
93.00 มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกยีรตผิู้อื่น 
อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

    6. นักเรียนร้อยละ 
92.50 สร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ  อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 

2 ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนและทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

1. นักเรียนร้อยละ 97 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มี
ความเอื้ออาทรผู้อืน่และ
กตัญํูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณอยู่ในระดบั
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95
ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างได้อยู ่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 95 
ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 
94.93 มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 
94.13 มีความเอื้ออาทร
ผู้อื่นและกตัญํูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
3. นักเรียนร้อยละ 
93.86 ยอมรับความ 
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่างได้อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 
93.98 ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 

3 ส่งเสริมทักษะในการ
แสวงหาความรู้ การ
รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.  นักเรียนร้อยละ 94 มี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากแหล่งเรยีนรู้  อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
2. นักเรียนร้อยละ 94 มี
ทักษะในการอ่าน ฟ๎ง ดู 
พูด เขียน และตั้งคําถาม  

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1.  นักเรียนร้อยละ 
95.39 มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้  อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
2. นักเรียนร้อยละ 
95.32  มีทักษะในการ  
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  เพื่อค้นคว้าความรูเ้พิ่มเตมิ 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 94  
รู้จักเรยีนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
เพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 94 
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรยีนรู้และนําเสนอ
ผลงานได้ อยู่ในระดับ
คุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

 อ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน 
และตั้งคําถามเพื่อ
ค้นคว้าความรูเ้พิ่มเตมิ 
อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 
95.25  รู้จักเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้
ระหว่างกัน อยู่ในระดบั
คุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 
95.41 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนําเสนอผลงานได้ 
อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 

4 ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
สร้างสรรค์  และ
ตัดสินใจได้อย่างมสีติ
สมเหตุสมผล 

1. นักเรียนร้อยละ 94 
สามารถสรปุความคดิจาก
เรื่องที่อ่าน ฟ๎ง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 94 
สามารถนําเสนอวิธีคดิ วิธี
แก้ป๎ญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเองอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
3. นักเรียนร้อยละ 94 
สามารถกําหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์  ตัดสินใจ
แก้ป๎ญหาโดยมีเหตผุล
ประกอบ อยู่ในระดับ 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 
95.11 สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟ๎ง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 
อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 
95.31 สามารถนําเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ป๎ญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของ
ตนเองอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

3. นักเรียนร้อยละ 
95.00 สามารถกําหนด
เปูาหมาย คาดการณ์   
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  คุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 96 มี
ความคิดรเิริม่ และ
สร้างสรรคผ์ลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ  อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 

 ตัดสินใจแก้ปญ๎หาโดยมี
เหตุผลประกอบ อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. นักเรียนร้อยละ 
95.73 มีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรคผ์ลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ  
อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 

5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 82 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ ์อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสตูรเป็นไป
ตามเกณฑ ์อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 100 ม ี
ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ผลการทดสอบระดบั 
ชาติสูงกว่าขีดจํากัดล่างอยู่
ในระดับคณุภาพ 
ดีมาก 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 
88.63 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ ์อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 
98.25 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสตูร
เป็นไปตามเกณฑ ์อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
3. นักเรียนร้อยละ 
98.25 มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. นักเรียนร้อยละ 
92.00 มีผลการทดสอบ
ระดับชาตสิูงกว่า
ขีดจํากัดลา่งอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีมาก 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

6 พัฒนาและส่งเสรมิ
ทักษะในการทํางาน
และมเีจตคติที่ดีต่อ
การทํางานของ
นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 94
สามารถวางแผนการ
ดําเนินงานและดําเนินการ
จนสําเร็จ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 94  
สามารถทํางานอย่างม ี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภมูิใจในผลงานของ 
ตนเอง อยู่ในระดับดเียี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95 
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 96 มี
ความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจรติและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ อยู่ในระดับดีเยีย่ม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 
94.14  สามารถวาง
แผนการดาํเนินงานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ อยู่
ในระดับดเียี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 
95.05 สามารถทํางาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง อยู่
ในระดับดเียี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 
94.84  สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 
95.29 มีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

7 ส่งเสริมแลพัฒนาคร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
นครสวรรค์  ร้อยละ 96  
มีการกําหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรยีนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ ระบวนการ 
สมรรถนะและคณุลักษณะ
อันพึงประสงค ์อยู่ในระดบั  
ดีเยี่ยม 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
นครสวรรค์  ร้อยละ 94  
วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
อยู่ในระดับ ดเียี่ยม 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
นครสวรรค์  ร้อยละ 94 
ออกแบบและจัดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการด้านสติป๎ญญา 
อยู่ในระดับ ดเียี่ยม 
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
นครสวรรค์  ร้อยละ 95 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ผนวกกับนํา
บริบทและภูมิปญ๎ญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรยีนรู ้อยู่ใน
ระดับ ดเียี่ยม 
5. ครูและบุคลากรทางการ 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  
ร้อยละ 96.00  มีการ
กําหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรยีนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ
และ คณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  
ร้อยละ 95.09  
วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  
ร้อยละ 95.87  
ออกแบบและจัด
กิจกรรมทีต่อบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการ
ด้านสตปิ๎ญญา อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  
ร้อยละ 95.61  ใช้สื่อ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ศึกษาของโรงเรียน
นครสวรรค์  ร้อยละ 100  
มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย อยู่ใน
ระดับ ดเียี่ยม 
6. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
นครสวรรค์  ร้อยละ 100  
ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
และแก้ไขปญ๎หาให้แก่
ผู้เรยีนทั้งด้านการเรียน 
และคณุภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
7. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
นครสวรรค์  ร้อยละ 95  
มีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการสอน อยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม 
8. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
นครสวรรค์  ร้อยละ 100  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับ ดเียี่ยม 
9. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
นครสวรรค์  ร้อยละ 100  
จัดการเรียนการสอนตาม 

 และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวกกับนํา
บริบทและภูมิปญ๎ญา
ของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู ้อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  
ร้อยละ 97.04  มีการ
วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  
อยู่ในระดับ ดเียี่ยม 
6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  
ร้อยละ 97.17 ให้
คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
และแก้ไขปญ๎หาให้แก่
ผู้เรยีนทั้งด้านการเรียน 
และคณุภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
7. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  
ร้อยละ 95.45  มี
การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน อยู่ใน 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  วิชาชีพท่ีได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา และเตม็
ความสามารถอยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 

 ระดับ ดเียี่ยม 
8. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  
ร้อยละ 97.17  
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
9. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนนครสวรรค์  
ร้อยละ 97.09  จัดการ
เรียนการสอนตาม
วิชาชีพท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา 
และเต็มความสามารถ
อยู่ในระดับ ดเียี่ยม 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

8 ส่งเสริมการผลติและ
การใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวจิัย 

1. ครูร้อยละ 94 ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
2. ครูร้อยละ 95 ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและ
ภูมิป๎ญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการ
เรียนรู ้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3. ครูร้อยละ 95 มี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ใน
วิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการ
สอน  อยู่ในระดับดเียี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. ครูร้อยละ 94.83
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ทีต่อบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้  อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
2. ครูร้อยละ 95.10 ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการ
นําบริบทและภูมิปญ๎ญา
ของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู ้อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
3. ครูร้อยละ 95.10  
มีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาชีพท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน   
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

9 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 

1. ผู้บริหารใช้หลักการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
และใช้ข้อมูลผลการ 
ประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทัง้ด้าน 
วิชาการและการจัดการ 
ทุกประเด็น อยู่ในระดับ 
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. ผู้บริหารสามารถ 
บริหารจดัการการศึกษา 
ให้บรรลเุปูาหมายตามที่ 
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัต ิ
การทุกประเด็นอยู่ใน 
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
3. ผู้บริหารส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้พร้อมรับการ 
กระจายอํานาจ  
ทุกประเด็นอยู่ใน 
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน ร้อยละ 84  
ขึ้นไปพึงพอใจผลการ 
บริหารการจัดการศึกษา  
อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. ผู้บริหารใช้หลักการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
และใช้ข้อมูลผลการ 
ประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้าน 
วิชาการและการจัดการ 
ทุกประเด็น อยู่ในระดับ 
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. ผู้บริหารสามารถ 
บริหารจดัการ
การศึกษา 
ให้บรรลเุปูาหมายตามที่ 
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัต ิ
การทุกประเด็นอยู่ใน 
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
3. ผู้บริหารส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอํานาจ  
ทุกประเด็นอยู่ใน 
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชนร้อยละ 
90.20  ขึ้นไปพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัด
การศึกษา อยู่ในระดบั
คุณภาพดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

10 ส่งเสริมองค์กร
นักเรียนเครือข่าย
ผู้ปกครอง องค์กร/ 
ชุมชน เครือข่ายร่วม
พัฒนาให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสูส่ากล 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบกาํหนด 
อยู่ในระดับคณุภาพ  
ดีเยี่ยม 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับตดิตาม 
ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลผุลสําเร็จตาม
เปูาหมายร้อยละ 86  
อยู่ในระดับคณุภาพดีมาก 
3. ผู้ปกครองและชุมชน
ร้อยละ 86 มีความพึง
พอใจผลการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีมาก 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ระเบียบกาํหนด อยูใ่น
ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุล
สําเรจ็ตามเปูาหมาย
ร้อยละ 92.74 อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีมาก 
3. ผู้ปกครองและชุมชน
ร้อยละ 92.43 มีความ
พึงพอใจผลการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีมาก 

11 พัฒนาหลักสตูร 
กระบวนเรยีนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. โรงเรียนมหีลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การ
พิจารณา อย่างน้อย 4 ข้อ 
อยู่ในระดับคณุภาพ  
ดีเยี่ยม 
2.โรงเรียนจัดรายวิชา
เพิ่มเตมิที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนไดเ้ลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถ
และความสนใจอย่างน้อย 
4 ข้อ อยู่ในระดับคณุภาพ  
ดีเยี่ยม 
3. โรงเรียนจดักิจกรรม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. โรงเรียนมหีลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา 
อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ใน
ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนจดัรายวิชา
เพิ่มเตมิที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนไดเ้ลือกเรียน
ตามความถนดั 
ความสามารถและความ
สนใจอย่างน้อย 4 ข้อ 
อยู่ในระดับคณุภาพ  
ดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  พัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน อย่างน้อย 4 
ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียน 
รู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วย
อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ใน
ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
5. โรงเรียนมีการนิเทศ
ภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียน 
การสอน อย่างสม่ําเสมอ
อย่างน้อย 3 ข้อ อยู่ใน
ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 

 3. โรงเรียนจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน อย่าง
น้อย 4 ข้อ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดเียี่ยม 
4. โรงเรียนสนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยอย่างน้อย 
4 ข้อ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
5. โรงเรียนมีการนิเทศ
ภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียน 
การสอน อย่าง
สม่ําเสมออย่างน้อย 3 
ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

12 ส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

1.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
พัฒนาด้วยความเสมอภาค
อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
2.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
พัฒนาตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและ 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1.  นักเรียนไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพัฒนาด้วยความ
เสมอภาคอย่างทั่วถึง 
และต่อเนื่องอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2.  นักเรียนไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพัฒนาตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  พัฒนาตามความถนดั  
ความสนใจ และความ
พร้อมของแต่ละคนอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีภูมิคุ้มกันจาก
ภาวะเสี่ยง ต่อสิ่งเสพติด 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
5.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริม และ
พัฒนาให้เรียนรู้ที่จะพัฒนา
ตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 

 3.  นักเรียนไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือ  ส่งเสริม
และพัฒนาตามความ
ถนัด  ความสนใจ และ
ความพร้อมของแต่ละ
คนอยู่ในระดับคณุภาพ
ดีเยี่ยม 
4.  นักเรียนไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือ  ส่งเสริม
และพัฒนาให้มี
ภูมิคุ้มกันจากภาวะ
เสี่ยง ต่อสิ่งเสพตดิ อยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
5.  นักเรียนไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือ  ส่งเสริม 
และพัฒนาให้เรียนรู้ที่
จะพัฒนาตนเอง และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

13 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานท่ีให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

1. ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ  อาคาร
เรียนมีความสะอาดและ
ปลอดภัย  มสีิ่งอํานวย
ความสะดวก  พร้อมแหล่ง
เรียนรู้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานได้ทุกอาคารอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
2.  ผู้เรียนมสีุขภาพอนามยั
และมีความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
3.  ห้องสมุดสามารถ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือ 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. ห้องเรียน  ห้อง 
ปฏิบัติการ  อาคาร
เรียนมีความสะอาดและ
ปลอดภัย  มสีิ่งอํานวย
ความสะดวก  พร้อม
แหล่งเรียนรู้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได ้
ทุกอาคารอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2.  ผู้เรียนมสีุขภาพ
อนามัยและมีความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3.  ห้องสมุดสามารถ
ให้บริการสื่อเทคโนโลย ี



80 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 

 สารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรยีนรู้
แบบมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 

14 ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

1. บุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วม ในการกําหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
2. บุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. บุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วม จัดระบบข้อมลู
สารสนเทศและใช้สาระ
สนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
4. บุคลากรในโรงเรียน มี
การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
5. บุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการนาํผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. บุคลากรในโรงเรียน
มีส่วนร่วม ในการ
กําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
2. บุคลากรในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดทํา
และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
3. บุคลากรในโรงเรียน
มีส่วนร่วม จดัระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สาระสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
4. บุคลากรในโรงเรียน 
มีการตดิตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
5. บุคลากรในโรงเรียน 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
อยู่ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 
6. โรงเรียนได้จดัทํา
รายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 

 มีส่วนร่วมในการนําผล
การประเมินคณุภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไป
ใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 
6. โรงเรียนได้จดัทํา
รายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 

15 ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนรูจ้ักเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ 

1. โรงเรียน มีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีความ
ทันสมัย ใช้การได้อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
2.  บุคลากรภายใน
สถานศึกษามีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1. โรงเรียน มีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มี
ความทันสมัย ใช้การได้
อยู่ในระดับคณุภาพดี
มาก 
2. บุคลากรภายใน
สถานศึกษามีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่
ในระดับคณุภาพดีมาก 

16 สง่เสริมความเป็นเลิศ
และอัจฉรยิภาพ
นักเรียนสู้สากล 

1. โรงเรียนมโีครงการ 
กิจกรรม ร้อยละ 100  
ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนบรรลุ
ตามเปูาหมายวสิัยทัศน์   

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย 

1. โรงเรียนมโีครงการ 
กิจกรรม ร้อยละ 93.68 
ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
บรรลตุามเปูาหมาย 



82 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม2. ผู้เรียน
ร้อยละ  100  
 มีผลการดําเนินงานที่
บรรลตุามเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา อยู่
ในระดับคณุภาพดีเยี่ยม 

ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

วิสัยทัศน์  ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
อยู่ในระดับคณุภาดี
เยี่ยม2. ผูเ้รียนร้อยละ  
93.68  มีผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุตาม
เปูาหมาย วสิัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 

17 ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
บรรลตุามเปูาหมาย
ของสถานศึกษา  
(คติพจน์และปรัชญา) 

1.  โรงเรียนมโีครงการ 
กิจกรรมพิเศษท่ีสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ 93 อยู่
ในระดับคณุภาพ ดเียี่ยม 
2.  โรงเรียนมผีลการ
ดําเนินงานของโครงการ 
กิจกรรมพิเศษบรรล ุ
เปูาหมายตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาร้อยละ 
93  อยู่ในระดับคณุภาพ ดี
เยี่ยม 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกลุม่
บริหาร ดาํเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการโดย
ความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของโครงการ 

1.  โรงเรียนมโีครงการ 
กิจกรรมพิเศษท่ีสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ 
95.00 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดเียี่ยม 
2.  โรงเรียนมผีลการ
ดําเนินงานของโครงการ 
กิจกรรมพิเศษบรรล ุ
เปูาหมายตามแนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาร้อยละ 
94.00  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดเียี่ยม 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 
ค่าน้ าหนัก 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 
 

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    30.00 29.56 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 

   5.00 4.93 5 ดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กําลังกาย สม่ําเสมอ 

3,736 3,815 97.93 0.50 0.49 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

3,668 3,815 96.15 0.50 0.48 5 ดีเยี่ยม 

1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญ๎หาทางเพศ 

3,727 3,815 97.69 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคณุค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

3,815 3,815 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   3,815 3,815 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สรา้งผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป ์กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

3,735 3,815 97.90 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   5.00 4.87 5 ดีเยี่ยม 

2.1 มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 3,761 3,815 98.58 2.00 1.97 5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัํูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

3,506 3,815 91.90 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3,788 3,815 99.29 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

3,779 3,815 99.06 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 
ค่าน้ าหนัก 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 
 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   5.00 4.95 5 ดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรยีนรู ้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว      

3,751 3,815 98.32 2.00 1.97 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม 

3,801 3,815 99.63 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน  

3,790 3,815 99.34 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอ
ผลงาน 

3,801 3,815 99.63 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

   5.00 4.94 5 ดีเยี่ยม 

4.1 สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟ๎ง และ
ด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

3,793 3,815 99.42 2.00 1.99 5 ดีเยี่ยม 

4.2 นําเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ป๎ญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

3,725 3,815 97.64 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

4.3 กําหนดเปาูหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ป๎ญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

3,770 3,815 98.82 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

3,772 3,815 98.87 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

   5.00 4.55 5 ดีเยี่ยม 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  

  82.23 1.00 0.82 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์

  97.69 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

  93.71 2.00 1.87 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 
ค่าน้ าหนัก 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 
 

เทียบ
ระดับ
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5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์

  87.47 1.00 0.87 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

   5.00 4.97 5 ดีเยี่ยม 

6.1  วางแผนการทํางานและดําเนนิการจน
สําเรจ็ 

3,788 3,815 99.29 2.00 1.99 5 ดีเยี่ยม 

6.2  ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง 

3,794 3,815 99.45 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

6.3  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได ้ 3,767 3,815 98.74 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

6.4  มีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

3,815 3,815 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    50.00 50.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการกําหนดเปูาหมายคณุภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

176 176 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

176 176 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญ๎ญา 

176 176 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภมูิป๎ญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้
 

176 176 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
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7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

176 176 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไข
ป๎ญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

176 176 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

176 176 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ด ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา 

176 176 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

176 176 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้นาํ และ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บรหิารใช้หลักการบรหิารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บรหิารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลเุปูาหมายตามที่กําหนดไวใ้น
แผนปฏิบัติการ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บรหิารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอาํนาจ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บรหิารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษาเต็ม
ศักยภาพและเตม็เวลา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการ
สถานศกึษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบกําหนด 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตาม
เปูาหมาย 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่10 สถานศกึษามกีารจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

10.1  หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.2  จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ 
และความสนใจ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่สง่เสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรยีนรู้ที่
ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรปุความรูไ้ด้
ด้วยตนเอง 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ําเสมอ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามกีารจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอาํนวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สําหรับผู้เรียน 

  5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.3  จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมสีว่นร่วม 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่12 สถานศกึษามกีารประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

12.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  5.00 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

12.5  นําผลการประเมินคณุภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  5.00 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 
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12.6  จัดทํารายงานประจําปีทีเ่ปน็รายงาน
การประเมินคณุภาพภายใน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่13 สถานศกึษามกีารสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้                         

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู ้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

  5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

13.2  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

  5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่14  การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
บรรลตุามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

14.2  ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีน
บรรลตุามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 
 
 
 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
และพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผา่นมา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    100.00 99.56 5 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้    99.56 

ระดับคุณภาพ 
       

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5   

 (ปรับปรงุ) (พอใช้) (ดี) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม)  
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
 โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 

พ.ศ. 2554  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตามตัวบ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.05 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.20 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 8.76 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 14.60 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สําคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
   และต้นสังกัด 

5.00 4.94 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    

ตัวบง่ช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  
   และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
    เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาท 
     ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
     มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง  
     การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.04 ดีมาก 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ  ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย  90.04 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ................................-....................................... 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา  หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
                1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งควรได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะพัฒนากระบวนการคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ควรจัดภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์ และสวนเกษตรให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเข้าไปแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
                2) ครูควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
เนื่องจากสถานศึกษามีศักยภาพ ทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้สําหรับครู
จํานวนมาก เพราะกระบวนการวิจัยสามารถนํามาบูรณาการใช้กับหลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนําผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                3) ผู้บริหารควรพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตเยาวชนที่มีลักษณะทั้งเก่ง ดีและมีสุข และสามารถสร้าง
ความเจริญงอกงามแก่ตนเองและสังคมในอนาคต ควรพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มี
ความสะอาดและควรได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่สวยงามทุกชั้นเรียน และควรให้มีการประกวดสื่อที่มี
การบันทึกการใช้สื่อ การจัดเก็บสื่อ การพัฒนาสื่อให้ทันสมัยคงทนถาวร มีคุณภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมี
ระบบการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อของครูอย่างจริงจัง 
 
 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
จุดเด่น 
 1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รักการออกกําลังกาย อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอทั้งจากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับดีมากในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการงานอาชีพและเทคโนโลยี สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
 2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงานทั่วไปและ
งานบริหารงานการเงินที่เป็นระบบ จัดบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
มีการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
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 3) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงศักยภาพของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ทําให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
 4) สถานศึกษาวางระบบประกันคุณภาพภายใน มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องจน
ได้รับการรับรองจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยัง
ไม่เด่นชัด และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ของสมศ. 
 2) ครูส่วนหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียน ด้วยวิธีที่
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้
ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง และนํามาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือไปใช้ในการสอนซ่อมเสริม และการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

ข้อเสนอแนะ  

 1) มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการผลิต เกณฑ์การประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามที่กําหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการฝึกให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ ที่นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและแก้ป๎ญหาของตนเองและสังคมได้ อย่างเหมาะสมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ใช้ใบงาน-โครงงานที่หลากหลายประเด็น ฝึกให้ผู้เรียนใช้แบบฝึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ด้วยการจัดให้ทํางานเป็นทีม จัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
บริเวณโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ ส่งเสริมให้เล่นและทํากิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผู้ เรียนสนใจ มีส่วนร่วมใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาที่หลากหลายและเชื่อมโยง
ประสบการณ์กับชีวิตจริง 
 2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา   สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
โดยการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ
ทํางานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแต่ล่ะบุคคลให้มีคุณภาพ การ
นิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึง และต่อเนื่อง
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เป็นระบบ จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ควรมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรโดยการศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหาร
จัดการ จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประเมินผล
งานและรายงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3) มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษาควรพัฒนา
ครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเกี่ยวกับการ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการ
ของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนํามาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง ศึกษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการวิเคราะห์ผลจากที่ครูแต่ละคนไปพัฒนาตนเอง ในการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบ มีการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น โครงงาน การทดลอง การ
ปฏิบัติจริง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ การนําเสนอผลงานตามความเหมาะสม ในเด็กกลุ่มเก่ง ปานกลาง กลุ่ม
อ่อน ควรมีการประเมินผลตามหลักสูตร ด้วยวิธีหลากหลายตามธรรมชาติวิชา เช่น การสังเกต การประเมิน
โครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟูมสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ การทดลอง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดควรได้วิเคราะห์
ผลการประเมินและนําไปใช้ในการสอนซ่อมเสริม รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นป๎จจุบัน 
การดําเนินการในรูปแบบ School wide คือ ทํางานแบบมีส่วนร่วมเป็นทีม มีความต่อเนื่อง ยั่งยืนอย่างเป็น
ระบบ และเกิดการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูนําผลการประเมินผู้เรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้มาทําการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ และพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4) มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เกิดจาก
การศึกษา วิเคราะห์สภาพป๎ญหาและความต้องการ ความจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง มีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความสําเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดย
ทุกฝุายมีส่วนร่วม   นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม “Best of the Best”   เป็นนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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14.  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  

 โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจํานวนบุคลากรมาก การ
บริการ การกํากับติดตาม นิเทศให้ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม  ระบบข้อมูล
สารสนเทศจึงจําเป็นต้องมีจํานวนมากพอ   ป๎ญหาที่เกิดจากความต้องการเรียนต่อในโรงเรียนนครสวรรค์สูง  
มีนักเรียนสนใจสมัครเพ่ือเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเป็นจํานวนมากแต่ต้องพลาดโอกาส  สภาพชุมชนรอบ
โรงเรียนมีการจราจรหนาแน่น การเดินทางอาจติดขัด  ไม่สะดวกรวดเร็วตามท่ีต้องการ  โรงเรียนตั้งอยู่ใน
ตัวเมืองที่มีแหล่งหรือสถานที่บางแห่งไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน อาจก่อให้เกิดป๎ญหาแก่นักเรียนได้ 

 จุดเด่น  

 โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัด  มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ  มีนักเรียนที่ใฝุรู้ใฝุเรียน มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณความดี มีหลักสูตรการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่  ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  นอกจากนี้โรงเรียนนครสวรรค์ยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ได้แก่  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู   ส่วนราชการ  และสมาคมศิษย์เก่า ส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  มีบุคลากรจํานวนมาก 
ความสัมพันธ์ของบุคลากรกับชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย   ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนควรทําอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะคุณธรรมด้านความมีน้ําใจ และจิตอาสา  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนนครสวรรค์มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ได้แก่  กระบวนการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process) การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) โดยมุ่งให้
ครผูู้สอนจดัการเรียนรู้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
ระดมสมอง   แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ป๎ญหา  
มีห้องเรียนที่มคีุณภาพ ทันสมัย สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้     
  นอกจากนี้  โรงเรียนนครสวรรค์ยังได้ดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน มุ่งเน้น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดย
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  มีความสามารถในการ 

อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น  สามารถวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ป๎ญหา  นอกจากนี้ ยังมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา 
ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  รู้จักยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
มีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์ 
  3. จุดเด่น 
   ผลจากการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทําให้  นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ มีผลคะแนน 
เฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา  และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ตนต้องการได้เป็นจํานวนมาก 

4. จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนบางส่วนยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการมีจิตสาธารณะ  และการ 

รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนนครสวรรค์ได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกําหนด
เปูาหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กําหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับสภาพ
ป๎ญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้  มีการ
ดําเนินการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน  และสรุปผลการดําเนินงาน 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

  2.1 โรงเรียนนครสวรรค์มีการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพ 
ป๎ญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้องกับการ 
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานตําแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  นําไปประยุกต์ใช้ได้  ดําเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝุเรียนรู้ 

2.3 โรงเรียนนครสวรรค์มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจําปี ให้สอดคล้องกับสภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 โรงเรียนนครสวรรค์ มีการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการ 
จัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 โรงเรียนนครสวรรค์มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝุายมีส่วน 
ร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

2.7 โรงเรียนนครสวรรค์มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก 
เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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3. จุดเด่น 
   โรงเรียนนครสวรรค์มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการกําหนด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเปูาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจําปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารรถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษารายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

4. จุดควรพัฒนา 
   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 

ความเข้มแข็ง มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาและ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนนครสวรรค์ดําเนินการส่งเสริมเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

สําคัญโดยการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการอย่างหลากหลาย  ได้แก่  การประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสนองนโยบายในเรื่องการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน  
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  ได้แก่ จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครู
ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  จัดทําห้องเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียน  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนทํางาน
วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละอย่างน้อย 1 เรื่อง    
 

2. ผลการด าเนินงาน 
   จากการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการ 

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน   โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ 

คิดได้ปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้และนําเสนองาน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ป๎ญหาและพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรเพิ่มแหล่งรู้ด้านเทคโนโลยี  ได้แก่ห้องเรียนคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการในการ 

เข้าใช้เพ่ือสร้างโอกาสให้ทั่วถึงแก่ผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนนครสวรรค์มีกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยได้ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานนโยบายและแผนงาน เพ่ือดูแล
การวางแผนการและการดําเนินงานกิจกรรมโครงการทั้งหมดของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์พันธกิจ ปรัชญา เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  และประเมิน  สรุปผลการดําเนินงานในแต่
ละปมีีคณะกรรมการฝุายสารสนเทศเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  
      2. ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนนครสวรรค์มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการดําเนินงาน 
กิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการ  การประเมินคุณภาพภายในและจัดทําเป็นรายงานประจําปี มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม 
       3. จุดเด่น 
   การรวบรวมผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา  เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝุายซึ่งได้มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  ได้แก่  ครูผู้สอนจัดทํา  T-SAR (Teacher Self 
Assessment Report)  กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทํา  D-SAR (Department Self Assessment Report)  
กลุ่มบริหารจัดทํา  A-SAR (Administration Self Assessment Report)  ส่งผลให้การจัดทํารายงาน
ประจําปีของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน มีหลักฐานการประเมินที่ชัดเจน 
        4. จุดควรพัฒนา 

  สืบเนื่องจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จาก 15  
มาตรฐาน เหลือเพียง 4 มาตรฐาน  ส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์ต้องจัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูล   
T-SAR (Teacher Self Assessment Report)   D-SAR (Department Self Assessment Report)   
และ A-SAR (Administration Self Assessment Report)  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาน้ําหนักคะแนนเพ่ือจะได้กําหนดเปูาหมายการดําเนินงานให้ชัดเจนในปีการศึกษา
ต่อไป 
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สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  :   ดีเยี่ยม 

 
 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์จัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่า  
ได้ระดับ ดีเยี่ยม  โดยมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และมาตรฐานที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
 ทั้งนี ้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามป๎ญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  
จนมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกรายวิชา  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และ
มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน  ดังที่ปรากฏในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการ
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนมีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ป๎ญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จนมีผลประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้ความสําคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวาง
ระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 



102 
 

ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการความช่วยเหลือ 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเด่น 
 ผลจากการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทําให้  นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ มีผลคะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา  และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ตนต้องการได้เป็นจํานวนมาก 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนบางส่วนยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการมีจิตสาธารณะ  และการรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น 
โรงเรียนนครสวรรค์มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการกําหนด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเปูาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจําปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารรถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษารายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 

เข้มแข็งมสี่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาและขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ 

ปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้และนําเสนองานโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ป๎ญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรเพิ่มแหล่งรู้ด้านเทคโนโลยี  ได้แก่ห้องเรียนคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการในการ 

เข้าใช้เพ่ือสร้างโอกาสให้ทั่วถึงแก่ผู้เรียน 
 

 

 

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

จุดเด่น 
   การรวบรวมผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา  เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝุายซึ่งได้มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  ได้แก่  ครูผู้สอนจัดทํา  T-SAR (Teacher Self 
Assessment Report)  กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทํา  D-SAR (Department Self Assessment Report)  
กลุ่มบริหารจัดทํา  A-SAR (Administration Self Assessment Report)  ส่งผลให้การจัดทํารายงาน
ประจําปีของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน มีหลักฐานการประเมินที่ชัดเจน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

สืบเนื่องจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จาก 15  
มาตรฐาน เหลือเพียง 4 มาตรฐาน  ส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์ต้องจัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูล   
T-SAR (Teacher Self Assessment Report)   D-SAR (Department Self Assessment Report)   
และ A-SAR (Administration Self Assessment Report)  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาน้ําหนักคะแนนเพ่ือจะได้กําหนดเปูาหมายการดําเนินงานให้ชัดเจนในปีการศึกษา
ต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนตามวิสัยทัศน์  โดยนําผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  ดําเนินการการนิเทศ ติดตาม และส่งเสริม
การการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน จัดทํา
ห้องเรียนคุณภาพให้มีจํานวนเพียงพอและทั่วถึง  เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ตลอดจน
จัดกิจกรรมเพ่ือธํารงรักษาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของภูมิภาค บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึด
ศาสตร์ของพระราชาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ  

             โรงเรียนนครสวรรค์ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน  อาคารเรียนและอาคารประกอบส่วนใหญ่มีอายุ
การใช้งานกว่า  50 ปี  สมควรได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟูา  ซ่อมแซมอาคารที่ชํารุด
ทรุดโทรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2559 

 ตารางคํานวณคะแนน SAR ปีการศึกษา 2559 

 สําเนาเกียรติบัตร 

 สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 481 0 0 0 3 10 103 106 258 467 97.08 

คณิตศาสตร์ 481 1 12 51 90 72 74 72 108 254 52.80 

วิทยาศาสตร์ 481 0 2 9 23 33 59 104 150 313 65.07 

สังคมศึกษา ฯ 481 0 0 8 18 46 80 114 214 408 84.82 

สุข/พลศึกษา 481 0 0 0 4 31 34 41 370 445 92.51 

ศิลปะ 481 0 0 2 67 64 58 64 225 347 72.14 

การงานอาชีพฯ 481 0 0 0 0 0 5 9 466 480 99.79 

ภาษาต่างประเทศ 481 0 7 11 41 51 95 86 189 370 76.92 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 482 2 0 0 1 20 86 169 204 459 95.22 

คณิตศาสตร์ 482 2 0 7 49 76 116 91 141 348 72.19 

วิทยาศาสตร์ 482 2 2 9 9 33 49 63 315 427 88.58 

สังคมศึกษา ฯ 482 2 0 0 0 0 55 161 264 480 99.58 

สุข/พลศึกษา 482 2 0 0 0 0 0 0 480 480 99.58 

ศิลปะ 482 2 2 6 3 27 84 122 236 442 91.70 

การงานอาชีพฯ 482 2 0 0 0 0 2 8 470 480 99.58 

ภาษาต่างประเทศ 482 2 8 12 20 42 77 120 210 407 84.43 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 479 0 1 2 6 16 93 101 261 455 94.98 

คณิตศาสตร์ 479 0 10 14 22 33 93 87 221 401 83.71 

วิทยาศาสตร์ 479 0 7 9 27 34 86 158 159 403 84.13 

สังคมศึกษา ฯ 479 0 0 5 7 30 68 88 282 438 91.44 

สุข/พลศึกษา 479 0 0 0 0 1 0 11 467 478 99.79 

ศิลปะ 479 0 0 0 0 3 9 10 460 479 100.00 

การงานอาชีพฯ 479 0 0 0 0 0 1 31 447 479 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 479 0 2 4 13 41 90 147 183 420 87.68 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 480 0 1 0 10 19 44 101 304 449 93.54 

คณิตศาสตร์ 480 2 11 17 35 48 83 65 219 367 76.45 

วิทยาศาสตร์ 480 0 4 9 10 25 53 67 311 431 89.79 

สังคมศึกษา ฯ 480 0 1 4 3 24 80 104 263 447 93.15 

สุข/พลศึกษา 480 1 0 1 12 18 67 50 331 448 93.33 

ศิลปะ 480 0 0 0 11 6 19 25 418 462 96.25 

การงานอาชีพฯ 480 1 7 6 11 29 60 90 276 426 88.75 

ภาษาต่างประเทศ 480 0 2 9 16 19 81 97 253 431 89.79 

 
 
 
 
 



108 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 601 0 0 8 21 64 158 189 155 502 83.52 

คณิตศาสตร์ 601 4 9 3 34 41 66 92 349 507 84.35 

วิทยาศาสตร์ 601 3 8 11 26 80 102 123 245 470 78.20 

สังคมศึกษา ฯ 601 0 0 3 10 15 70 105 392 567 94.34 

สุข/พลศึกษา 601 3 0 0 0 0 0 8 587 595 99.00 

ศิลปะ 601 6 5 3 9 13 31 41 487 559 93.01 

การงานอาชีพฯ 601 1 5 3 12 25 38 104 407 549 91.34 

ภาษาต่างประเทศ 601 0 2 4 10 25 43 60 451 554 92.17 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 602 0 3 7 30 52 109 184 209 502 83.38 

คณิตศาสตร์ 602 4 20 23 31 32 73 95 316 484 80.39 

วิทยาศาสตร์ 602 0 15 11 18 39 58 108 345 511 84.88 

สังคมศึกษา ฯ 602 0 2 0 0 5 13 22 552 587 97.50 

สุข/พลศึกษา 602 0 0 0 0 0 2 11 581 594 98.67 

ศิลปะ 602 2 0 0 7 22 51 53 462 566 94.01 

การงานอาชีพฯ 602 2 0 0 0 1 18 61 515 594 98.67 

ภาษาต่างประเทศ 602 0 8 10 40 54 100 141 237 478 79.40 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 712 3 9 17 28 114 176 217 145 538 75.56 

คณิตศาสตร์ 712 9 9 49 131 135 138 84 163 385 54.07 

วิทยาศาสตร์ 712 2 2 7 21 27 98 150 324 572 80.33 

สังคมศึกษา ฯ 712 0 0 0 9 19 77 156 451 684 96.06 

สุข/พลศึกษา 712 11 0 3 19 15 34 214 427 675 94.80 

ศิลปะ 712 19 10 4 8 16 30 76 560 666 93.53 

การงานอาชีพฯ 712 0 0 0 0 0 0 124 588 712 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 712 6 25 47 84 73 108 132 236 476 57.14 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 714 6 5 14 33 69 140 216 221 577 80.81 

คณิตศาสตร์ 714 11 14 39 76 74 102 104 280 486 68.06 

วิทยาศาสตร์ 714 0 6 8 26 73 126 175 214 515 72.12 

สังคมศึกษา ฯ 714 0 1 1 6 26 48 93 533 674 97.39 

สุข/พลศึกษา 714 0 6 12 31 50 62 78 470 610 85.43 

ศิลปะ 714 7 0 0 0 1 39 99 566 704 98.59 

การงานอาชีพฯ 714 0 1 0 0 2 27 160 524 711 99.57 

ภาษาต่างประเทศ 714 6 23 56 67 80 121 137 212 470 65.82 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 705 3 30 25 30 83 153 190 184 527 74.75 

คณิตศาสตร์ 705 23 16 33 57 217 133 104 134 371 52.62 

วิทยาศาสตร์ 705 1 0 9 20 100 120 108 213 441 62.55 

สังคมศึกษา ฯ 705 3 7 4 26 83 217 166 190 573 81.27 

สุข/พลศึกษา 705 11 3 2 2 2 16 143 529 688 97.58 

ศิลปะ 705 16 0 2 1 16 61 118 501 680 96.45 

การงานอาชีพฯ 705 6 0 0 0 0 9 32 643 684 91.91 

ภาษาต่างประเทศ 705 0 18 31 70 128 145 105 199 449 63.68 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 718 8 5 9 16 57 143 182 271 596 83.00 

คณิตศาสตร์ 718 11 1 5 23 39 123 175 319 617 85.93 

วิทยาศาสตร์ 718 0 2 10 12 33 123 180 205 508 70.75 

สังคมศึกษา ฯ 718 1 8 12 34 88 149 185 216 550 76.60 

สุข/พลศึกษา 718 6 1 0 0 3 6 1 682 689 95.96 

ศิลปะ 718 0 0 0 0 9 20 63 601 684 95.26 

การงานอาชีพฯ 718 4 0 0 1 0 1 1 690 692 96.37 

ภาษาต่างประเทศ 718 11 34 55 70 129 121 112 159 392 54.59 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 717 3 7 7 28 41 116 184 313 613 85.49 

คณิตศาสตร์ 717 1 14 21 50 49 135 149 281 565 78.80 

วิทยาศาสตร์ 717 0 4 11 42 78 111 148 180 439 61.22 

สังคมศึกษา ฯ 717 0 1 1 6 33 265 294 101 660 92.05 

สุข/พลศึกษา 717 10 5 0 0 2 10 13 668 691 96.37 

ศิลปะ 717 8 12 2 3 2 7 8 666 681 94.97 

การงานอาชีพฯ 717 4 1 1 1 1 1 2 693 696 97.07 

ภาษาต่างประเทศ 717 0 3 10 38 79 167 169 234 570 79.49 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 708 2 39 20 50 66 122 201 198 521 73.58 

คณิตศาสตร์ 708 1 20 14 57 66 94 162 280 536 75.70 

วิทยาศาสตร์ 708 1 3 23 61 95 118 105 168 391 55.22 

สังคมศึกษา ฯ 708 1 22 6 12 21 44 100 494 638 90.11 

สุข/พลศึกษา 708 4 8 10 2 3 3 43 628 674 95.19 

ศิลปะ 708 2 12 4 12 4 10 10 647 667 94.20 

การงานอาชีพฯ 708 7 0 2 5 3 16 98 574 688 97.17 

ภาษาต่างประเทศ 708 1 21 33 45 137 212 171 79 462 65.25 

 
หมายเหตุ   นําเสนอโดยแยกรายชั้นให้ครบทุกชั้นเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2559 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ําสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย โรงเรียน 62.98 10.46 86.00 15.00 64.00 63.00 
 จ.นครสวรรค์ 45.45 12.86 86.00 11.00 45.00 39.00 

 

สพม.42/เขต 47.10 13.23 86.00 11.00 47.00 50.00 
สังกัด 46.81 12.84 94.00 0.00 47.00 48.00 
ภาค 46.54 12.83 89.00 8.00 47.00 46.00 
ประเทศ 46.36 12.99 94.00 0.00 46.00 48.00 

สังคมศึกษา ศาสนา โรงเรียน 68.84 10.11 94.00 16.00 70.00 70.00 
และวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ 48.32 13.17 94.00 6.00 48.00 46.00 

 

สพม.42/เขต 50.04 13.60 94.00 6.00 50.00 46.00 
สังกัด 49.34 12.95 100.00 2.00 50.00 48.000 
ภาค 49.20 12.88 98.00 4.00 50.00 48.00 
ประเทศ 49.00 13.15 100.00 2.00 48.00 48.00 

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน 55.50 17.09 98.00 16.00 54.00 50.00 
(ภาษาอังกฤษ) จ.นครสวรรค์ 31.27 11.85 98.00 2.00 28.00 28.00 
 สพม.42/เขต 32.01 12.54 98.00 2.00 30.00 28.00 

 

สังกัด 31.39 11.90 100.00 0.00 30.00 28.00 
ภาค 31.96 12.19 100.00 0.00 30.00 28.00 
ประเทศ 31.80 12.59 100.00 0.00 30.00 28.00 

คณิตศาสตร์ โรงเรียน 62.12 19.13 100.00 9.60 62.40 72.80 
จ.นครสวรรค์ 28.93 15.87 100.00 0.00 25.60 19.20 
สพม.42/เขต 30.74 17.12 100.00 0.00 25.60 22.40 
สังกัด 29.53 15.66 100.00 0.00 25.60 22.40 
ภาค 29.51 15.52 100.00 0.00 25.60 22.40 

 

 

 

 

ประเทศ 29.31 15.74 100.00 0.00 25.60 22.40 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ําสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 53.27 13.73 98.00 16.00 52.00 48.00 
 จ.นครสวรรค์ 34.90 10.68 98.00 8.00 34.00 30.00 

 

สพม.42/เขต 35.74 11.22 98.00 10.00 34.00 30.00 
สังกัด 35.12 10.30 98.00 0.00 34.00 32.00 
ภาค 34.92 10.03 98.00 4.00 34.00 32.00 
ประเทศ 34.99 10.34 98.00 0.00 34.00 32.00 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ําสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย โรงเรียน 68.47 12.45 91.50 14.50 70.00 68.50 
 จ.นครสวรรค์ 51.58 15.93 91.50 8.00 52.00 53.00 

 

สพม.42/เขต 51.92 15.97 91.50 8.00 52.50 53.00 
สังกัด 53.09 15.87 96.50 0.00 54.00 56.50 
ภาค 53.04 16.21 97.00 1.00 54.00 60.00 
ประเทศ 52.29 16.27 97.00 0.00 53.00 56.00 

สังคมศึกษา ศาสนา โรงเรียน 45.18 10.05 78.00 14.00 45.00 41.00 
และวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ 35.46 8.69 78.00 10.00 34.00 34.00 

 

สพม.42/เขต 35.62 8.63 78.00 13.00 35.00 32.00 
สังกัด 36.17 8.73 83.00 0.00 35.00 33.00 
ภาค 36.01 8.77 82.00 2.00 35.00 33.00 
ประเทศ 35.89 8.86 83.00 0.00 35.00 33.00 

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน 43.54 17.84 92.50 11.25 40.00 23.75 
(ภาษาอังกฤษ) จ.นครสวรรค์ 26.60 12.00 92.50 7.50 23.75 22.50 
 สพม.42/เขต 26.40 11.73 92.50 7.50 23.75 23.75 

 

สังกัด 27.35 12.64 98.75 2.50 23.75 22.50 
ภาค 28.02 13.09 10.00 2.50 23.75 22.50 
ประเทศ 27.76 13.36 100.00 0.00 23.75 22.50 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ําสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

คณิตศาสตร์ โรงเรียน 44.02 21.22 100.00 7.50 40.00 37.50 
จ.นครสวรรค์ 24.51 14.15 100.00 0.00 20.00 17.50 
สพม.42/เขต 24.41 14.05 100.00 0.00 20.00 20.00 
สังกัด 24.90 14.44 100.00 0.00 22.50 17.50 
ภาค 25.24 14.76 100.00 0.00 25.50 20.00 

 ประเทศ 24.88 17.73 100.00 0.00 20.00 17.50 

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 40.53 11.65 89.00 16.00 39.00 39.00 
 จ.นครสวรรค์ 31.38 8.56 89.00 9.00 30.00 29.00 

 

สพม.42/เขต 31.35 8.47 89.00 9.00 30.00 29.00 
สังกัด 31.77 8.79 92.00 0.00 30.00 29.00 
ภาค 31.65 8.92 89.00 0.00 30.00 29.00 
ประเทศ 31.62 8.96 92.00 0.00 30.00 29.00 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 482 344 71.37 136 28.22 2 0.41 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 327 68.13 149 31.04 4 0.83 0 0.00 

มัธยมศกึษาปท่ีี 3 602 429 71.26 164 27.24 9 1.50 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 714 566 79.27 142 19.89 6 0.84 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 559 77.86 148 20.61 11 1.53 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 631 89.12 74 10.45 3 0.42 0 0.00 

รวม 3,704 2,856  813  35  0  

เฉลี่ยร้อยละ 100 77.11 21.95 0.94 0.00 

 
 
  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 482 354 73.44 121 25.10 7 1.45 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 339 70.63 136 28.33 5 1.04 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 602 473 78.57 119 19.77 10 1.66 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 714 609 85.29 98 13.73 7 0.98 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 581 80.92 125 17.41 12 1.67 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 611 86.30 88 12.43 9 1.27 0 0.00 

รวม 3704 2967  687  50  0  

เฉลี่ยร้อยละ 100 80.10 18.55 1.35 0.00 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 482 482 100.00 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 480 100.00 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 602 602 100.00 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 714 709 99.30 5 0.70 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 712 99.16 6 0.84 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 708 100.00 0 0.00 

รวม 3704 3693  11  

เฉลี่ยร้อยละ 100 99.70 0.30 
    

 
 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 482 248 51.45 228 47.30 6 1.24 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 321 66.88 153 31.88 6 1.25 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 602 458 76.08 137 22.76 7 1.16 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 714 452 63.31 256 35.85 6 0.84 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 489 68.11 221 30.78 8 1.11 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 503 71.05 198 27.97 7 0.99 0 0.00 

รวม 3704 2471  1193  40  0  
เฉลี่ยร้อยละ 66.71 32.21 1.08 0.00 

 
 
 



117 
 

 
ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 

 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 482 345 71.58 131 27.18 6 1.24 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 356 74.17 119 24.79 5 1.04 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 602 491 81.56 104 17.28 7 1.16 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 714 514 71.99 192 26.89 8 1.12 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 531 73.96 180 25.07 7 0.97 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 523 73.87 175 24.72 10 1.41 0 0.00 

รวม 3704 2760  901  43  0  
เฉลี่ยร้อยละ 74.51 24.33 1.16 0.00 

 
 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 482 385 79.88 92 19.09 5 1.04 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 382 79.58 93 19.38 5 1.04 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 602 402 66.78 192 31.89 8 1.33 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 714 513 71.85 193 27.03 8 1.12 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 519 72.28 193 26.88 6 0.84 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 546 77.12 157 22.18 5 0.71 0 0.00 

รวม 3704 2747  920  37  0  
เฉลี่ยร้อยละ 74.16 24.84 1.00 0.00 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 482 356 73.86 115 23.86 11 2.28 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 343 71.46 127 26.46 10 2.08 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 602 412 68.44 179 29.73 11 1.83 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 714 524 73.39 178 24.93 12 1.68 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 578 80.50 130 18.11 10 1.39 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 569 80.37 129 18.22 10 1.41 0 0.00 

รวม 3704 2782  858  64  0  
เฉลี่ยร้อยละ 75.11 23.16 1.73 0.00 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 482 418 86.72 64 13.28 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 398 82.92 82 17.08 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 602 589 97.84 13 2.16 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศกึษาปท่ีี 4 714 697 97.62 17 2.38 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 687 95.68 31 4.32 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 696 98.31 12 1.69 0 0.00 0 0.00 

รวม 3704 3485  219  0  0  
เฉลี่ยร้อยละ 94.09 5.91 0.00 0.00 
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ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรยีน 
น้ําหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคณุภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 482 458 95.02 24 4.98 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 457 95.21 23 4.79 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 602 573 95.18 29 4.82 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 714 679 95.10 35 4.90 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 683 95.13 35 4.87 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 674 95.20 34 4.80 

รวม 3704 3524  180  

เฉลี่ยร้อยละ 100 95.14 4.86 

 
ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ ์
ผ่าน ไม่ผา่น 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
มัธยมศกึษาปีท่ี 1 482 456 94.61 26 5.39 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 480 455 94.79 25 5.21 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 602 569 94.52 33 5.48 

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 714 675 94.54 39 5.46 

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 718 679 94.57 39 5.43 

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 708 670 94.63 38 5.37 

รวม 3704 3504  200  

เฉลี่ยร้อยละ 100 94.60 5.40 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา              102 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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