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ค ำน ำ 
 

     เพ่ือให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  จัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  และจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนขึ้น  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิด เผยต่อ
สาธารณชน 
 รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Self Assessment Report : SAR  ฉบับนี้ เป็นผล     
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  โดยสรุปผลการจัดการศึกษาของ โรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิ ภาพ       
ผลการวิ เคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต                
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ขอขอบคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของเยาวชน  ให้สร้างสรรค์ประโยชน์
ต่อประเทศชาติสืบต่อไป 
            
 
 
 
 
 
 

                      (นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
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1  

ส่วนที ่1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 312 ถนนสวรรค์วิถี  ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองฯ  
จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์ 60000   โทรศัพท์ 0-5622-1207, 0-5622-1678,  0-5622-1367 
โทรสาร 0-5622-1207 ต่อ 201 e-mail : sns_th@yahoo.com  website : http//www.sns.ac.th 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์-อุทัยธานี)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
เนื้อที่ 16 ไร่ 34 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ประกอบด้วย พ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 5  ต าบล  
ได้แก่  ต าบลปากน้ าโพ ต าบลวัดไทร ต าบลนครสวรรค์ตก ต าบลนครสวรรค์ออก และต าบลแควใหญ่ 
      โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  เริ่มก่อตั้ง       
เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2455 ในที่ดินราชพัสดุตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์ ตลาดปากน้ าโพในปัจจุบัน  
เดิมชื่อว่า “โรงเรียนสตรีปากน้ าโพ” เป็นโรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง         
ตามระดับชั้นและวิชาที่เปิดสอน ในปี พ.ศ.2457 สมเด็จพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ได้ประทาน 
เงิน  จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท)  เพ่ือท าการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แทนอาคารหลังเก่าที่รื้อไป  
พ.ศ.2460 ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 รับเฉพาะนักเรียนหญิง  เปลี่ยนชื่อโรงเรียน         
เป็น “โรงเรียนประจ ามณฑลแผนกสตรี” และ พ.ศ.2471 ได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

     พ.ศ. 2475  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดนครสวรรค์” เนื่องจากรัฐบาล 
ได้เปลี่ยนมณฑลนครสวรรค์ เป็นจังหวัดนครสวรรค์ 

     พ.ศ. 2491  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีประกาศให้ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในโรงเรียนสตรี
ประจ าจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนอนุบาลด้วย โดยเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

     พ.ศ. 2494  หลังจากได้ก่อสร้างโรงเรียนในที่ดินแปลงเดิมมาประมาณ 40 ปี  จึงได้ย้ายมา 
ปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีนครสวรรค์”  
โดยครั้งแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึกชั้นเดียว ในเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา และต่อมาในปี 
พ.ศ. 2522  โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพ่ิมอีก  5 ไร่ 57 ตารางวา  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่ 34 ตารางวา
 
 
 

 
 
 
 

http://www.sns.ac.th/
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แผนที่โรงเรียน 

 
 
 

2. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
     จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่ 

อ่ืน ๆ 
ปีการศึกษา 2559 1 137 3 27 2 
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  1) นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาพ้ืนฐาน
การศึกษา โทรศัพท์ 09-8829-1998   e- mail mamjurai@hotmail.com ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่
โรงเรียนนี้  ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน  
    2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  4  คน 
                  2.1) เนื่องจากปีการศึกษา 2559  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป เกษียณอายุ
ราชการ จึงมี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปสองคนในปีการศึกษานี้ คือ 
   2.1.1) นายบุญช่วย  เพชรสัมฤทธิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
โทรศัพท์ 08-1973-2271  e-mail chuay.1955@gmail.com รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป          
                    2.1.2) นายชาญณรงค์  ปานเลิศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 089-268-1661  e-mail channapan77@hotmail.com 
รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557                     
                  2.2) เนื่องจากปีการศึกษา 2559  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ       
มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ จึงมี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณสองคนในปีการศึกษานี้ 
คือ 
                     2.2.1) นางสมกมล วรรณทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา โทรศัพท์ 081-887-6559   e-mail somkamol45@hotmail.com   
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
                     2.2.2) นางสุวิมล  สีคง  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
สาขาบริหารการาศึกษา โทรศัพท์ 061-507-3821   e-mail lyschooll1@gmail.com   
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
                   2.3) เนื่องจากปีการศึกษา 2559  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ จึงมี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการสองคนในปีการศึกษานี้ คือ                           
                     2.3.1)  นายบรรยวัสถ์  ชลิตพิรัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  
สาขาบริหารการาศึกษา โทรศัพท์ 089-947-8689 e-mail rong_somnuk@hotmail.com  
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
2) นางสมกมล วรรณทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
สาขาบริหารการาศึกษา โทรศัพท์ 081-887-6559   e-mail somkamol45@hotmail.com   
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558    
                   2.4) เนื่องจากปีการศึกษา 2559  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารบุคคล 
มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ จึงมี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคลสองคนในปีการศึกษานี้ คือ                           
                    2.4.1) นายชาญณรงค์  ปานเลิศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 089-268-1661  e-mail channapan77@hotmail.com 
รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารบุคคล เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557                     
                    2.4.2)  นายสมนึก  ชลิตพิรัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  
สาขาบริหารการาศึกษา โทรศัพท์ 089-947-8689 e-mail rong_somnuk@hotmail.com  
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก ปฏิบัติหน้ำที่/สอนวชิำ/ชั้น 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับ

กำรพัฒนำ/ปี 
1 นางสาวจุไรรัตน์     มณรีัตน ์ 60 38 ผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.ม. พื้นฐานการศึกษา บริหาร 57 ครั้ง/ 282 ช่ัวโมง 

2 นางสุวิมล   สีคง 42 18 รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

บริหาร 23 ครั้ง/ 168 ช่ัวโมง 

3 นายชาญณรงค์   ปานเลิศ 38 15 รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร 90 ช่ัวโมง 

4 นางสมกมล   วรรณทอง 54 25 รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร 9 ครั้ง/ 83 ช่ัวโมง 

5 นายบรรยวัสถ์    ชลิตพิรัตน ์ 44 13 รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร 3 ครั้ง/ 102 ช่ัวโมง 

6 นายอนันต์  หลวงภักด ี 58 37 ครูช านาญการพเิศษ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ ม.2  
โครงงานวิทยาศาสตร ์

3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

7 นายจิรทัศน์     เชิดวงศ์สูง 58 37 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.5 3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 
8 นายศักดิ์ชัย    ดีศร ี 58 34 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.6 3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

9 นายดวง     คุ้มชนะ  59 35 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ม.5 3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 
10 นายชิตชัย      ศุกระจันทร์ 50 27 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. 

ค.ม. 
ฟิสิกส์. 

โสตทัศนศึกษา 
ฟิสิกส์ ม.4 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.5 ,ม.6 
6 ครั้ง / 72 ช่ัวโมง 

11 นายชุมพร     สงส าเภา 49 25 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ม.1 3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 
12 นายพุฒิพัฒน์   วงศ์วิริยชาติ 40 18 ครู ช านาญการ ค.บ. 

กศ.ม. 
ฟิสิกส ์

บริหารการศึกษา 
ฟิสิกส์ ม.5 3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

13 
 

นางนันทวัน   บุญงาม 59 40 ครู  ช านาญการพิเศษ กศ.บ. 
วท.ม. 

การสอนเคม ี เคมี ม.4 4 ครั้ง / 56 ช่ัวโมง 

14 น.ส.จิราวรรณ    วงศ์วิบูลย์ชัย 59 36 ครู  ช านาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 6 ครั้ง / 72 ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก ปฏิบัติหน้ำที่/สอนวชิำ/ชั้น 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
15 นางจารุวรรณ    ข่ายสุวรรณ  59 33 ครู  ช านาญการพิเศษ วท.ม. การสอนเคม ี เคมี ม.6 4 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
16 นางสมคิด         รัตนพิชิตสกุล 51 23 ครู ช านาญการ ค.บ. ชีววิทยา โครงงานวิทยาสาสตร์ ม.2 

ชีววิทยา ม.4 
ยุวกาชาด ม.3 

5 ครั้ง / 72 ช่ัวโมง 

17 น.ส.ศรสีุระ       กระแสฉัตร  55 33 ครู  ช านาญการพิเศษ กศ.บ. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
พันธุศาสตร ์

ชีววิทยา ม.6 3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

18 นางกุศล        งามเนตร 60 38 ครู ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ม.3 
 

3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

19 นางสมลักษณ์    คุ้มชนะ 57 35 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 
20 นางศิริเพ็ญ      ค าภิรานนท์ 58 35 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 
21 นางธัญญรัตน์   สว่างวงศ ์ 55 34 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.1 

 
2 ครั้ง / 24 ช่ัวโมง 

22 น.ส.สกลุรัฐ      สุพิมพ ์ 55 35 ครู  ช านาญการพิเศษ กศ.ม. 
ศษ.บ. 

 

ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร ์

ชีววิทยา ม.4 , ม.5 
 

4 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 

23 นางวรุณยุพา   วิยาภรณ ์ 45 22 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. 
กศ.ม. 

เคม ี
วิทยาศาสตร์ศึกษา  

(เน้นเคมี) 

เคมี ม.5 4 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

24 
 

นางปราณี        วิไลกิจ    59 38 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.ม. 
 
 

การสอนวิทยาศาสตร์   
 

วิจัยฯ ม.2 
เคมีพื้นฐาน ม.4 

3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

25 นางรัตน์จรินทร์   ผ่องศรีสุข  53 31 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 4 ครั้ง / 56 ช่ัวโมง 
26 นางรุ่งทิพย์  สร้อยสวิง 44 21 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 
27 น.ส.ศุภลักษณ์  หมีอิม่ 34 10 ครูช านาญการ ค.ม. 

วท.บ. 
หลักสตูรและการสอน 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส์ ม.6 3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก ปฏิบัติหน้ำที่/สอนวชิำ/ชั้น 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
28 นายพงศกร  บัวเทศ 40 15 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ ม.4 

โลกดาราศาสตร์ฯ ม.4 
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.6 

4 ครั้ง / 56 ช่ัวโมง 

29 น.ส.นุชนาถ  ยศปัญญา 32 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.6 3 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 
30 น.ส.ธิติยา ค าควร 26 11 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. 

ศษ.ม. 
เคม ี

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
เคมีพื้นฐาน ม.4 

IS 1 , 2 
3 ครั้ง / 56 ช่ัวโมง 

31 นายอนุสิทธ์ิ  สิงห์สังข ์ 26 6 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ.  
ศศ.ม. 

 

ชีววิยา 
(การสอน

วิทยาศาสตร์) 

ชีววิทยา ม.5 
เทคนิคปฏิบัติการ ม.4 

IS ม.4 

5 ครั้ง / 104 ช่ัวโมง 

32 นายประสงค์   สายหยดุ 57 35 ครู  ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ม.4, ม.5  2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

33 นายสุเทพ      สิริกรรณะ 60 37 ครู ช านาญการ กศ.ม. 
กศ.บ 

บริหารการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ม.5 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

34 นายอุเทน     ฮ้อสิทธิสมบูรณ ์ 39 11 ครู ช านาญการ ค.ม. 
ค.บ. 

หลักสตูรการสอน 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ม.4 , ม.6 5 ครั้ง / 80 ช่ัวโมง 

35 นางกุสุมา        พิชัย 60 40 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ม.6 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

36 นางณิณญพัทท์ วงศ์เกียรติ์ขจร 47 24 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

37 น.ส.สรุางค์รตัน์    มีสวัสดิ ์ 60 39 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.ม 
กศ.บ. 

หลักสตูรการสอน 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ม.3 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

38 นางกัลยา     มูลจนะบาตร      54 33 ครู ช านาญการ กศ.ม. 
ศษ.บ. 

การวัดผลการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ม.4 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

39 นางวิไลลักษณ์   พรหมศร 58 4 ครู ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ม.2 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 
40 นางนงนาถ        มีหล้า 57 35 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.ม. 

กศ.บ. 
หลักสตูรการสอน 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์ม.1, ม.2 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก ปฏิบัติหน้ำที่/สอนวชิำ/ชั้น 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
41 นางภรินทร     ไชยฮะนิจ 43 22 ครู ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

42 น.ส.ฐาณีดา    ค าเฉลยีว        43 21 ครู ช านาญการ ศษ.ม. 
ศษ.บ. 
ศษ.บ. 

หลักสตูรการสอน 
คณิตศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร ์ม.1 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

43 นางชีวรัตน์      ตั้งพิสิฐโยธิน 35 10 ครู ช านาญการ ค.บ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ม.2 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

44 นางทัศนีย์       ยมนา 50 25 ครู  ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. 
กศ.บ. 

การบริหาร กศ. 
วิทย์-คณิต 

คณิตศาสตร ์ม.5 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

45 น.ส.สุวรรณา    พุกมาก           32 4 คร ู วท.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน , เพิ่มเติม 
ม.1 

3 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

46 นางสุฑิรา        ทองเงิน 50 22 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. วัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์ม.1 3 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

47 นายพัฒนพงษ์  จงเกษกรณ์ 26 2 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5, ม.6 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 
48 นางลลินจง  นัยพรม 46 22 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.3 2 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 
49 ว่าท่ี ร.อ.ปิยะ   สว่างวงศ์ 56 32 ครู  ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี

ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

และวรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.6 

5 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

50 นายชัยวัฒน์     หอวรรณภากร 39 7 ครู  ปริญญาโท 
นศ.ม. 
อ.บ 

วาทวิทยา 
ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน ม.5 ,  ม.6 
ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด ม.5 

ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน ม..6 

 

51 นายสุรเศรษฐ์    บุญนก 28 4 ครู  ปริญญาตร ี
ศศ.บ. 

ภาษาจีน 

ภาษาจีน ภาษาจีนพื้นฐาน ม.4 
ภาษาจีนฟัง-พูด ม.4 , ม.5 
ภาษาจีนอ่าน-เขียน ม.4 

6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

52 นางกัลยา      วงศ์เนตร 60 38 ครู ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี
ค.บ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 
ไวยกรณ์หรรษา ม.4 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.5 

5 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
53 น.ส.นุจรี       รอดบ ารุง 59 37 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี

ศศ.บ. 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.2 , ม.3 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.2 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 

5 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

54 น.ส.วัชรินทร์  ป้อมเสมา 59 39 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม. 
 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 

3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 

55 นางอรทัย     สุวรรณคาม       60 40 ครู ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี
ค.บ. 

ปริญญาโท 
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.4 5 ครั้ง / 30 ช่ัวโมง 

56 น.ส.ปรานอม   จันทฤกษ์  55 32 ครู ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท 
กศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5 , 
 ม.4 

6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

57 น.ส.จรยิา      จงนานุรักษ์ 60 40 ครู  ช านาญการพิเศษ กศ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
วัดผลประเมินผล

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 
ไวยากรณ์หรรษา ม.4 

 

5 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

58 นางจินตนา    กลิ่นหัวไผ ่ 54 32 ครู ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.6 6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 
59 นางวรพรรณ   แสงสาคร  57 30 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.5 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5 
6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

60 นางจันจิรา     ดั่นเจริญ 46 23 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.1, ม.6 3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 

61 นางพีรนุช       วินัยพานิช 51 27 ครู ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 
ไวยากรณ์หรรษา ม.4 

6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

62 น.ส.อโนชา        รัชฎานนท์ 54 32 ครู ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์หรรษา ม.5 5 / 48 ช่ัวโมง 
63 นางเลิศลักษณ์    ผุนลาวงษ์  60 40 ครู  ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี

ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ม.5. ม.6 5 ครั้ง / 30 ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
64 นางกุสุมา         ศิริ  59 40 ครู  ช านาญการพิเศษ กศ.บ. 

อ.ม. 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 ,  ม.4 

ภาษาญี่ปุ่นเพิม่เตมิ ม.6 
4 ครั้ง / 30 ช่ัวโมง 

65 นางสายฝน       นพรัตน ์ 45 23 ครู  ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.1 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 

6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

66 นางพจนาถ     อ่องลออ 40 18 ครู  ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.4 5 ครั้ง / 30 ช่ัวโมง 
67 นางจิตพิสุทธ์ิ     แก้วละเอียด 50 5 ครู  ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน ม.4 

ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด ม.4 ,   ม.5 , ม.6 
ภาษาฝรั่งเศสเลือกเสรี ม.4 , ม.5 

6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

68 นางสุวภาพ     หวังศรี 45 22 ครู ช านาญการ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์หรรษา ม.6 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3 

6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

69 น.ส.ปฐมาภรณ์    โมกไธสง 35 5 คร ู ศศ.บ. 
บธ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
สาขาการจดัการ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.1 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5 

6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

70 นางสาวนารียา  ศรีพันธุ ์ 34 9 ครู ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.2,   
ม.3 , ม.5 

5 ครั้ง / 37 ช่ัวโมง 

71 นางพรทิพย์    ศรีพงษ์มิ่ง 58 38 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5 ,  
ม.6 

6 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 

72 น.ส.คชาภรณ์   ทับคลอง 26 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3 

2 ครั้ง / 168 ช่ัวโมง 

73 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ 26 8 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี ภาษาเกาหลี ม.1 , ม.4 , ม.5 , 
ม.6 

1 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

74 น.ส.ชิโนรส     ชัยโคตร 36 10 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.2, ม.6 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม..5 

5 ครั้ง / 37 ช่ัวโมง 

75 นางวรรณวภิา    ปลอบโยน 57 33 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.1 , ม.2 7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
76 น.ส.จงกลนี       ลีนะกุล 56 24 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. 

กศ.บ. 
สังคมศึกษา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.5 7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
77 นางสุชาดา       เชิดวงศ์สูง  58 38 ครู ช านาญการ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.1 , ม.3 7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
78 นางนันทวันท์    จันทร์สอน  52 30 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.4 7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
79 นางสมภูมิ        สมัครการค้า  60 37 ครู ช านาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.1 7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
80 นางแพรวพรรณ   พร้อมแย้ม  56 35 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.2 7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
81 นางรัตนา       ชิงชัย 60 39 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. 

กศ.บ. 
สังคมศึกษา/ 
ประวัติศาสตร ์

ประวัติศาสตร์ ม.1 
เหตุการณ์ปัจจบุัน ม.6 

9 ครั้ง / 80 ช่ัวโมง 

82 น.ส.สภุาวดี  โภคาวัฒนานุรักษ ์ 57 23 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. 
กศ.บ. 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.2 , ม.4 
 

7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 

83 นางยุพิน      จันทร์เกิด 60 36 ครู ช านาญการ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.5 7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
84 นางพรรณี     อภิญญานุวัฒน์ 56 33 ครู ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.6 7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
85 น.ส.วรรณวิมล อักกพันธานนท์ 49 22 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.6 4 ครั้ง / 48 ช่ัวโมง 
86 นางจุฑามาศ  ละม้ายแข 48 24 ครู ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ ม.5 3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 
87 นางปวีณา   สิงห์อุดร 50 24 ครู ช านาญการ ค.บ. 

กศ.บ. 
สังคมศึกษา 

บริหารการศึกษา 
สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.2 

ประวัติศาสตร์ ม.5 
7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 

88 นางสาววรนุช    เนยบาง 56 32 ครู ช านาญการ ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.3 7 ครั้ง / 64 ช่ัวโมง 
89 นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ 53 28 ครู  ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.1 

ประวัติศาสตร์ ม.2 
9 ครั้ง / 80 ช่ัวโมง 

90 นายทวีศักดิ์    จรบุรี     60 37 ครู  ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน  ม.5 9 ครั้ง / 55 ช่ัวโมง 
91 นางปาริญาวาท   เหล่าเขตร์การ  52 25 ครู  ช านาญการพิเศษ ปร.ด. 

กศ.ม. 
 

การบริหารและ 
การพัฒนาองค์กร 

ภาษาไทย 

สีสันวรรณกรรม ม.4 
 

11 ครั้ง / 102 ช่ัวโมง 

92 นางนิรมล          พวงมาลี 56 36 ครู  ช านาญการพิเศษ กศ.ม. 
ค.บ. 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.6 
 

9 ครั้ง / 80 ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
93 นางพรทิพย์       ประกายสกุล 59 39 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 
ศษ.บ 

การบริหารการศึกษา 
ภาษาไทย 

การแนะแนวมัธยม 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.3 8 ครั้ง / 72 ช่ัวโมง 

94 น.ส.อัมพวัน    บุญช่วยเจรญิ 57 34 ครู ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.6 16 ครั้ง / 118 ช่ัวโมง 
95 นางกรรณกนก   ภูษาวิโศธน์  59 38 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.2 7 ครั้ง / 41 ช่ัวโมง 
96 นางรัชนี          มากศรทรง       58 38 ครู ช านาญการ กศ.ม. 

ค.บ.  
จิตวิทยาการแนะ

แนว 
ภาษาไทย 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.1 7 ครั้ง / 41 ช่ัวโมง 

97 นางนงคราญ    บูรพา 56 31 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม. 
 

ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.4 
 

9 ครั้ง / 70 ช่ัวโมง 

98 นางจันทร์เพ็ญ  ช่างเภา    54 22 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.4 
 

7 ครั้ง / 80 ช่ัวโมง 
 

99 นางธัญญณรัชกร    ศิริอริยะชัย 52 10 ครู ช านาญการ ค.ม 
ค.บ 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.5 
อัการศิลป์หรรษา ม.5 

IS ม.4 

11 ครั้ง / 65 ช่ัวโมง 
 

100 นางปิยะนุช       ชัยขันธ์ 50 24 ครู ช านาญการพิเศษ ค.ม. 
ค.บ. 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.1 
เลิศล้ าวรรณคดี ม.6 

9 ครั้ง / 72 ช่ัวโมง 

101 น.ส.นิชาพร      เพชรพงษ์ 41 10 ครู ช านาญการ ศศ.ม 
 

ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.5, 
เลิศล้ าวรรณคด ีม.6 

9 ครั้ง / 70 ช่ัวโมง 

102 นายปิยะ   อ่ าสุพรรณ 39 6 ครู  ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.3 6 ครั้ง / 72 ช่ัวโมง 
103 นางกมลาศ  ต่อพันธ ์ 54 31 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.2 

อักษรศิลป์หรรษา ม.5 
9 ครั้ง / 72 ช่ัวโมง 

104 น.ส.จิราพัชร  ไผ่วุฒิพันธ ์ 24 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.3 
อักษรศิลป์หรรษา ม.5 

3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 

 
 

  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    11 
 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    12 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
105 น.ส.นิอร  ไชยสุนทร 25 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.1 

ภาษาสร้างสรรค์ ม.3 
3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 

106 นายวชิระ   อภัยภักดิ ์ 51 31 ครู ช านาญการพิเศษ ปกศ.สูง 
ค.บ. 

ดนตรีศึกษา 
สังคมศึกษา 

ศิลปะพื้นฐาน ม.4, ม.6 3 / 24 ช่ัวโมง 

107 นายอภิชาติ    หมั่นกิจ 49 24 ครู ช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา 
 

ศิลปะพื้นฐาน ม.5 
ดนตรเีพิ่มเตมิ ม.4 , ม.5 , 

ม.6 

3 / 24 ช่ัวโมง 

108 นายไพศาล   กันทะษา 49 25 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีและ 
สื่อการศึกษา, 
ศิลปศึกษา, 
วิจิตรศลิป ์

ศิลปะพื้นฐาน ม. 4, ม.6 
ศิลปะเพิม่เตมิ ม.5 

3 / 24 ช่ัวโมง 

109 
 
 

นายพีระเดช   จันทร์หอมประดิษฐ์ 55 32 ครู ช านาญการ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะพื้นฐาน ม.3 
 

3 / 24 ช่ัวโมง 

110 นายชญาณฏัฐ์   รอดสดัถา 41 10 ครู ช านาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

ดนตรีศึกษา 
บริหารการศึกษา 

ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี) 
ม.2 

ศิลปะเพิม่เตมิ (ดนตรี) 
ม.4, ม.5 , ม.6 

3 / 24 ช่ัวโมง 

111 น.ส.ศิรลิักษณ์    ถึงศรีปั้น   50 23 ครู ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป์และ 
การละคร 

ศิลปะพื้นฐาน ม.1 , ม.5 3 ครั้ง / 40 ช่ัวโมง 

112 นางจันทร์เพ็ญ  ตะเที่ยง 50 23 ครู ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะพื้นฐาน ม.2, 3, 5 4 ครั้ง 
113 นายสมชาย    แสงสาคร 56 34 ครู ช านาญการพิเศษ กศบ. พลศึกษา พลศึกษา ม.2 12 ช่ัวโมง 
114 นายศศิพงศ์    สว่างศรี 60 40 ครู  ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. 

ปก.ศ.สูง 
พัฒนาชุมชน 

พลศึกษา 
พลศึกษา ม.6 12 ช่ัวโมง 

115 นายวีระ       นาควิโรจน ์ 59 38 ครู ช านาญการ ศศ.บ. 
ปก.ศ.สูง 

กศ.นอกระบบ 
พลศึกษา 

สุขศึกษา ม.1 
พลศึกษา ม.1 

14 ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
116 นายรณเทพ    เปรมจิตต์  57 34 ครู ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.1 

พลศึกษา ม.4 
14 ช่ัวโมง 

117 นายจิรัฏฐ์  ภูษาวโิศธน ์ 59 37 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5 12 ช่ัวโมง 
118 นายพิสิฏฐ์        เสืออุดม    60 37 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 12 ช่ัวโมง 
119 นางกนกวรรณ   สุวรรณรัตน ์ 52 29 ครู ช านาญการพิเศษ บธ.ม. 

วท.บ. 
บริหารธรุกิจ 

พยาบาลและผดุงครรภ ์
สุขศึกษา ม.1 , ม .3 15 ช่ัวโมง 

120 นายภูริวัฑฒ์  แววคลา้ยหงษ์ 24 5 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา ม.1 , ม.2 18 ช่ัวโมง 
121 นายอลงกรณ์    ราชคฤห์ 32 5 ครู  วท.ม. 

วท.บ. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

การศึกษาวิทยาศาสตร ์
คอมพิวเตอร ์

- คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน ม.3 
- คอมพิวเตอร์ เพ่ิมเติม ม.3 
- คอมพิวเตอร์ เพ่ิมเติม ม.6 

3 ครั้ง / 42 ช่ัวโมง 

122 น.ส.ศรสีุคนธ์   พุทธรักษา 35 10 ครู ช านาญการ วท.บ. 
กศ.ม. 

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
วิทยาการคอมพวิเตอร์

ศึกษา 

- คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน ม.1 
- คอมพิวเตอร์ เพ่ิมเติม ม.1 
- คอมพิวเตอร์ เพ่ิมเติม ม.4 

3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 

123 นางอัญชิษฐา   ศรีเรืองพันธ ์ 39 15 ครู ช านาญการ วท.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
หลักสตูรและการสอน 

-คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ม.4 
-คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ม.6 

3 ครั้ง / 37 ช่ัวโมง 

124 น.ส.สุพตัรา      หิรัญชโลธร 28 3 ครู  ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา -คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ม.2 
-คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ม.2 
-คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ม.4 

2 ครั้ง / 24 ช่ัวโมง 

125 
 

นางศรินทิพย์     เขตร์วิทย์    51 31 ครู ช านาญการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป - การงานอาชีพฯ พื้นฐาน ม.1       
- เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ม.4 
-เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ม.4 

3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 

126 นางนาริส        ดิษฐ์น้อย   59 38 ครู ช านาญการ ปวส. 
ศษ.บ. 

บัญช ี
ภาษาไทย 

- การงานอาชีพฯ พื้นฐาน ม.6 
- อักษรศิลป์ 2 ม.6 (1 กลุ่ม) 

3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 

127 น.ส.สุจริา      ด ารงไชย 48 23 ครู ช านาญการ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป - การงานอาชีพฯ พื้นฐาน ม.3 
- การงานอาชีพฯ พื้นฐาน  ม.5 

3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ 
จ ำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับกำร

พัฒนำ/ปี 
128 นางรุ่งกานต์   ร่างเจริญ 60 40 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ - การงานอาชีพฯ พื้นฐาน ม.5 

- การงานอาชีพฯ พื้นฐาน ม.4 
3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 

129 นางวิไลพร       ฮดโท  58 37 ครู ช านาญการพิเศษ ปวส. 
ค.บ. 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
คหกรรมศาสตร ์

- การงานอาชีพฯ พื้นฐาน  ม.6 
- ขนมอบ,อาชีพขนมอบ ม.4 
- ขนมไทย,อาชีพขนมไทย ม.5 

3 ครั้ง / 25 ช่ัวโมง 

130 น.ส.มณี        ศรีเกษม 56 31 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ.  เกษตรศาสตร ์ - การงานอาชีพฯ พื้นฐาน  ม.2 
- การงานอาชีพฯ พื้นฐาน  ม.4 
-ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.1 

4 ครั้ง / 37 ช่ัวโมง   

131 นางสุนทร  กงสอน 40 16 ครู ช านาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ - คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์  
ม.5/1 - 13 
- คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  
ม.5/12 – 13 

4 ครั้ง / 43 ช่ัวโมง 

132 นายธรรมนญู    บุญมณี  47 21 ครู ช านาญการ ค.บ. 
กศ.ม. 

จิตวิทยาแนะแนว 
บริหารการศึกษา 

แนะแนว ม. 4 
 

4 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

133 น.ส.วันเพ็ญ    แสงเกียรติยุทธ 59 35 ครู ช านาญการพิเศษ วทบ. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว ม.5 
 

3 ครั้ง / 18 ช่ัวโมง 

134 นายธีรพงศ์    ธารทิพย์วงศ์  59 37 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา กิจกรรมลูกเสือ ม.3 
 

3 ครั้ง / 18 ช่ัวโมง 

135 น.ส.วรมน  วีตะเสวีระ 
 

44 21 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. 
ค.บ. 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา 

ภาษาไทย 

กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
ม.1 , ม.2 , ม.3 

3 ครั้ง / 38 ช่ัวโมง 

136 นายอภิวัฒน์  บึงมุม 52 22 ครู ช านาญการ ค.บ. 
กศ.ม. 

บริหารการศึกษา 
บริหารจัดการกีฬา 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ม.1, ม.2, ม.3 

 6 ครั้ง / 188 ช่ัวโมง 

137 น.ส.วีรวลัย์  ค าด ี 47  ครู ช านาญการ ศศ.บ. จิตวิทยาและ 
การแนะแนว 

กิจกรรมแนะแนว ม.6 4 ครั้ง / 32 ช่ัวโมง 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      125    คน   คิดเป็นร้อยละ    91.24  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   137    คน   คิดเป็นร้อยละ    100 
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บุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำสถำนศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำยุ 
ประสบกำรณ์กำร

สอน (ป)ี 
วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ จ้ำงด้วยเงิน 

1 นายสุวัจน์    อ่อนนิ่ม  48 29 เจ้าพนักงาน
พัสด ุ

ศศ.บ. การจัดการ - 

2 นางวันวิสา   ขวัญตา  51 29 นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ช านาญการ 

ศศ.บ. บริหารธรุกิจ - 

 
 

 พนักงำนรำชกำร 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำยุ 
ประสบกำรณ์กำร

สอน (ป)ี 
วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ จ้ำงด้วยเงิน 

1 นายธีรพงษ์            โตสงคราม 29 4 ปี  ศล.บ. ดนตรไีทย 
ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี 1) 

ม.1 
งบประมาณ 

2 นายชัยวัฒน์           ทองเพ็ชร 25 1 ป ี ค.บ. สังคมศึกษา 
-สังคมศึกษา เพิ่มเติม ม.2 
-สังคมศึกษาเพิ่มเติม ม.6 

งบประมาณ 

3 นางสุนันทา          มีแสง 42 9 ปี กศ.ม. บริหารกศ. แนะแนว ม. 2, ม. 3 งบประมาณ 
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ครูอัตรำจ้ำง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำยุ 
ประสบกำรณ์กำร

สอน (ป)ี 
วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ จ้ำงด้วยเงิน 

1 น.ส.นันทกา         เดชสนธ ิ 35 5 ปี 10 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 - 4 รายได้สถานศึกษา 

2 น.ส.ชุติกาญจน์     เชียวเขตรวิทย ์ 30 5 ปี  ค.บ. (5 ปี) สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3, 4, 5 รายได้สถานศึกษา 

3 นางสุรีรตัน์         หวังใจช่ืน 60 1 ปี ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.4 รายได้สถานศึกษา 

4 น.ส.สุนทร ี         สุขอร่าม 26 2 ปี ศป.บ. ศิลปกรรม 
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

ศิลปะพื้นฐาน ม.2 รายได้สถานศึกษา 

5 นายวศิน           ไพบูลยศ์ิร ิ 35 5 ปี ศศ.บ. ออกแบบประยุกต์ศลิป ์ ศิลปะพื้นฐาน ม.1 รายได้สถานศึกษา 

6 น.ส.สุพตัรา         แดงศรี 28 4 ปี  ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1, 2 รายได้สถานศึกษา 

7 น.ส.ปรีชญา         นุ่มทนงค์ 25 7 เดือน ค.บ. 5 ปี ภาษาไทย ภาษาไทย ม. 6 รายได้สถานศึกษา 

8 น.ส.ภัทราพร       เมณฑ์กูล 27 1 ปี  ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1-3 รายได้สถานศึกษา 

9 น.ส.พรนภา        รอยประดิษฐ์ 27 7 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3 รายได้สถานศึกษา 

10 นายสุรโิยทัย        เมืองมา 27 4 เดือน วท.บ.4 ปี เทคโนฯสารสนเทศICT คอมพิวเตอร์ ม. 6 รายได้สถานศึกษา 

11 นายพฤติพงษ์       เพ็ญวิจิตร 25 11 เดือน ค.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม. 4-6 รายได้สถานศึกษา 

12 นายฤกษ์ดี          สีแตง 25 4 เดือน ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.1, 2, 4 รายได้สถานศึกษา 

13 น.ส.อโนชา        มีฤทธ์ิ 24 10 เดือน กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ม.1 รายได้สถานศึกษา 

14 น.ส.อรประภา    เตชะด ี 25 2 ปี ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.2, ม.4 โครงการคืนคร ู

15 นางมยุรี   สวนดอกไม ้ 39 4 ป ี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ โครงการคืนคร ู
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ครูอัตรำจ้ำงชำวต่ำงชำติ 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำยุ 
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ จ้ำงด้วยเงิน 

1 Mr. Gary Lewis Thomas 50 7 ปริญญาตร ี
Business 

Administration 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.1-3 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  

ม. 1, 2, 4, 5 
รายได้สถานศึกษา 

2 Mr. Dexter Haven Tanaka 58 2 ปริญญาโท Journalism 
ภาษาอังกฤษ ม.  

คอมพิวเตอร์ ม.1-6 
รายได้สถานศึกษา 

3 Ms. Mercy Pacaba Jularbal 44 5 เดือน ปริญญาตร ี Science Education วิทยาศาสตร์ ม.2-6 รายได้สถานศึกษา 

4 Mrs. Vivian Ravas Villanueva  46 2 ปริญญาตร ี
Mathematics  

English 
คณิตศาสตร์ ม. 2-5 รายได้สถานศึกษา 

5 Mr. Prenslee Dictaan Belino 25 4 ปริญญาตร ี
Elementary 
Education 

สุขศึกษา ม.1-6  
 คณิตศาสตร์ม. 1 

รายได้สถานศึกษา 

6 Ms. Melvin Fuentessantella 36 3 ปริญญาตร ี Engineering 
คอมพิวเตอร์ ม.1-6 
ภาษาอังกฤษ ม.1 

รายได้สถานศึกษา 

7 Mr. Alexey Shakhin 40 2 ปริญญาตร ี การศึกษาท่ัวไป ภาษาอังกฤษ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

8 Mr. Scott Lawrence Devoy 27 4 เดือน ปริญญาโท วิศวะเคม ี ภาษาอังกฤษ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

9 Mr. Benjamin Modley 26 - ปริญญาตร ี ภาพยนตร ์ ภาษาอังกฤษ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

10 Mr. Jonathan Daniel Mihopulos 30 - ปริญญาตร ี - ภาษาอังกฤษ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

11 Miss Lui Hui Min 24 - ปริญญาตร ี

Teaching Chinese 
as a foreign 
language 

ภาษาจีน ม.2, 5, 6  รายได้สถานศึกษา 

12 Miss Gyeonghyeon Ha 24 - ปริญญาตร ี Korean Literature ภาษาเกาหลี ม.1, 5, 6 รายได้สถานศึกษา 
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แผนภูมิแสดงวุฒกิารศึกษาของบุคลากร  
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สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำ และภำระงำนสอน (รวมครูอัตรำจ้ำงแต่ ไม่นับรวมสำยบริหำร) 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 17 
2. ฟิสิกส์ 5 19 
3.  เคมี 4 25 
4. ชีววิทยา 4 19 
5. คณิตศาสตร์ 17 22 
6. สถิติประยุกต์ 1 23 
7. วัดผลการศึกษา 1 23 
8. ภาษาอังกฤษ 21 22 
9. ภาษาอังกฤษ (ญี่ปุ่น) 2 20 
10. ภาษาฝรั่งเศส 3  22   
11. ภาษาจีน 1 24 
12. ภาษาเกาหลี 1 22 
13. สังคมศึกษา 16 22 
14. ภาษาไทย 17 20 
15. จิตวิทยาการแนะแนว 5 18 
16. บริหารการศึกษา 2 22 
17. บรรณารักษ์ 3  
18. คหกรรมศาสตร์ 3 21 
19. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 23 
20. การจัดการทั่วไป 2 19 
21. เกษตรศาสตร์ 1 22 
22. ดนตรีศึกษา 4 18 
23. ศิลปศึกษา 4 21 
24. นาฏศิลป์ 2 22 
25. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 1 18 
26. การบริหารและพัฒนาองค์กร 1 25 
27. ครูชาวต่างชาติ 12 20 

รวม 153 20 
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3. ข้อมูลนักเรียน  
 3.1 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  ของปีการศึกษา 2559 
          1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  784  คน    (ม.3-270, ม.2-227, ม.1-287) 
          2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,961 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 
  
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 12 153 369 522 44 
ม.2 12 152 357 509 42 
ม.3 12 159 288 447 37 
รวม 36 464 1,014 1,478 41 
ม.4 13 142 378 520 40 
ม.5 13 126 386 512 39 
ม.6 13 109 342 451 35 
รวม 39 377 1,106 1,483 38 

รวมทั้งหมด 75 841 2,120 2,961 39 
                    

                        ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 21.15 
 
 3.2 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  ของปีการศึกษา 2559 
          1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 776 คน  (ม.3-267, ม.2-223, ม.1-286) 
          2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,938 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 12 152 368 520 43 
ม.2 12 151 353 504 42 
ม.3 12 158 287 445 37 

             รวม 36 461 1,008 1,469 41 
ม.4 13 141 372 513 39 
ม.5 13 124 383 507 39 
ม.6 15 107 342 449 35 
รวม 39 372 1,097 1,469 38 

รวมทั้งหมด 75 833 2,105 2,938 39 
                        ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 21.60 
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จ านวนนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2556- 2559 
                    

  ชั้น/ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 
ม.1 518 460 537 522 
ม.2 510 513 462 509 
ม.3 559 440 506 447 
ม.4 545 480 546 520 
ม.5 535 530 475 512 
ม.6 620 528 530 451 
รวม 3,287 2,951 2,981 2,961 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      อัตราส่วนของครู : นักเรียน  1 : 21.15  (10 มิ.ย. 59) 
      อัตราส่วนของครู : นักเรียน  1 : 21.60  (10 พ.ย. 59) 
 
                 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2556- 2559 
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                       จ านวนนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556- 2559 
                    

ชั้น/ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 
ม.1 518 460 537 522 
ม.4 545 480 546 520 

 
   แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556- 2559 
 

 
                  
 
          3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (นักเรียนเต็ม 2,849) คน คิดเป็นร้อยละ 96.97 
 4)   จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก สว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 2,816 คน คิดเป็นร้อยละ 95.85 
           5)   จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.10 
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  122 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.15  
 7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 205  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.98 
 8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  619 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.07 
 9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน - คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
          10) สถิติการขาดเรียน  110  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  3.72  คนต่อวัน 
 11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  -  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร     
    ม.3 ทั้งหมดจ านวน  443 คน  จบ  420  คน  คิดเป็นร้อยละ 94.81  
    (ยอดนักเรียนจ านวน 443 คน เนื่องจากมีนักเรียนย้ายสถานศึกษาหลัง 10 พ.ย. 2559 จ านวน 2 คน) 
    ม.6      ทั้งหมดจ านวน  449 คน  จบ  436  คน  คิดเป็นร้อยละ 97.10   
  13) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ   
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2,961 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
          14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  2,162 คน  คิดเป็นร้อยละ  73.59 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  2,162  คน  คิดเป็นร้อยละ 73.59 
     16) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  
2,938 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  
 17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ        
อย่างสม่ าเสมอ  2,916  คน  คิดเป็นร้อยละ 99.25 
 18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 2,882 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.09  
           19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม        
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  2,938  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2559 

ร้อยละ/ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ร้อยละในระดับ 3 ขึ้นไป 64.56 60.70 51.66 62.10 63.12 63.28 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 61.81 
 
กรำฟร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2559 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคม ฯ ภำษำอังกฤษ 

ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน 50.59 32.24 37.65 54.15 34.70 
ค่ำเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.45 28.93 34.90 48.32 31.27 
ค่ำเฉลี่ยระดับสังกัดสพฐ. 46.81 29.53 35.12 49.34 31.39 
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
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           ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)                         
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคม ฯ ภำษำอังกฤษ 

ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน 58.67 24.90 32.36 38.52 28.57 
ค่ำเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.58 24.51 31.38 35.46 26.60 
ค่ำเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 53.09 24.90 31.77 36.17 27.35 
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
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 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
                             ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2558-2559 
 
ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคม ฯ ภำษำอังกฤษ 

2559 50.59 32.24 37.65 54.15 34.70 
2558 44.06 35.66 41.94 49.30 33.07 

 
 
กรำฟเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
                             ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2558-2559 
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เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6                             
ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2558-2559 
 
ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคม ฯ ภำษำอังกฤษ 

2559 58.67 24.90 32.36 38.52 28.57 
2558 55.60 28.61 35.85 41.24 26.94 

 
กรำฟเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 
                             ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2558-2559 
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5.  ข้อมูลอำคำรสถำนที่    
     5.1  อาคารเรียนจ านวน  7 หลังอาคารประกอบด้วย  

1) อาคาร 1 (ไพจิตรเวหาส)  
2) อาคาร 2 (โอภาสรวี)  
3) อาคาร 3 (รัศมีดารา)    
4) อาคาร 4 (จันทราอ าไพ)  
5) อาคาร 5 (มาลุยพิรุณ)  
6) อาคาร 6 (นพคุณหยาดเพชร) และ  
7) อาคาร 7 (เฉลิมพระเกียรติฯ) 
 

    5.1.1 ห้องเรียน มีดังนี้ 
        - ห้องเรียนปกติ  75  ห้อง 
        - ห้องเรียนอัจฉริยะ  8  ห้อง 
        - ห้องเรียนปฏิบัติการ  11  ห้อง 
                 - ห้องเรียนคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต  5  ห้อง 
        - ห้องเรียนภาษา  5  ห้อง 
        - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  3  ห้อง 
        - ส านักงานฝ่ายงาน / กลุ่มงาน  14  ห้อง 
        - ห้องประชุม  3  ห้อง 
        - ห้องพักครู  15  ห้อง 
        - ห้องสมุด  4  ห้อง 
        - ห้องส้วม  176  ห้อง 
        - โรงยิมพลศึกษา  1  ห้อง 
        - ป้อมยามรักษาความปลอดภัย  2  ห้อง 
        - เรือนรับรองผู้ปกครอง  1  ห้อง 
    5.2  อาคารประกอบ จ านวน  4  หลัง  ได้แก่ 
 1. อาคารหอประชุม  (อัจฉราลัย) 
 2. อาคารปฏิบัติการวิชาคหกรรม 
 3. อาคารประชาสัมพันธ์ 
 4. อาคารเรือนไทยในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    5.3  ห้องส้วม  จ านวน  176  ห้อง 
    5.4  สนามบาสเก็ตบอล  จ านวน  1  สนาม 
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6. ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุด   มีขนาด  472.5  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด   42,243  เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ต 
     จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2559 ที่รายงาน  เฉลี่ย  615  คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 26.06  ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติกำร 
      1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน  5  ห้อง 

   2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  3  ห้อง 
   3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน  1  ห้อง 
                    4. ห้องปฏิบัติงานคหกรรม จ านวน  4  ห้อง 
  5. ห้องปฏิบัติงานเกษตร  จ านวน  1  ห้อง 
  6. ห้องปฏิบัติงานธุรกิจ  จ านวน  2  ห้อง 
  7. ห้องปฏิบัติงานเขียนแบบ จ านวน  1  ห้อง 
                     8. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์      จ านวน  1  ห้อง 
                     9. ห้องแนะแนว                    จ านวน  1  ห้อง 
      10. ห้องกิจกรรมนักเรียน  จ านวน  1  ห้อง 
 

   3) คอมพิวเตอร์  จ านวน  441  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์       186  เครื่อง 
                     ใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระฯ 87  เครื่อง 
                     ใช้ส าหรับโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ   30  เครื่อง 
           จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2559  ที่รายงาน  
   เฉลี่ย  2,000  คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  68.07  ของนักเรียนทั้งหมด (รวมไร้สาย) 
                     ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 115 เครื่อง 
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 4) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. อาคารอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์บรรยายธรรมะ     
ในหัวข้อ “ธรรมะ สาธุ” โดยพระอาจารย์พิสิทธิ์  สุทธิปภาโส    
วัดมาบตาพุต 
2. อาคารอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์“สิทธิและหน้าที่ 
ความเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 
3. อาคารอัจฉราลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เยาวชนไทย 
ห่างไกลยาเสพติด” โดย เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ 
4. อาคารอัจฉราลัยนายอภิรักษ์  อรรถาชิต นักวิชาการฝ่ายเวช
กรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ให้ความรู้ในหัวข้อ 
“วัยใส วัยรัก ต้องรู้จักปลอดภัย” 
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2,3,ห้อง 243 
6. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 
7. ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 
8. เรือนไทย (สวนพฤกษศาสตร์) 
9. สวนหย่อมบริเวณหน้าโรงเรียน 
10. ห้องปฏิบัติการงานบ้านพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
11. ห้องปฏิบัติการใช้ส าหรับชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง 
12. ห้องปฏิบัติงานประดิษฐ์ 
13. ห้องคอมพิวเตอร์(ห้องอัจฉริยะ) การงานอาชีพ 244 
14. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
15. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
16. ห้องอัจฉริยะ 
17. ป้ายนิเทศ 
18. ห้อง SEAR 
19. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
20. ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส 
21. ห้องเรียนภาษาจีน 
22. ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 

1 
 
 
1 
 
1 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ต่อ) 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
23. ห้องเรียนภาษาเกาหลี 
24. ห้องเรียน EP ม.1 – ม.6 
25. ห้อง Study Room 
26. ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room) 
27. ห้องคณิตศาสตร์ (Math Room) 
28. ห้องวิทยาศาสตร์ (Science Room) 
29. ห้องตัดต่อ (Broadcast studio) 
30. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 
31. ห้องเรียนไฮเทค 
32. ป้ายนิเทศผลงานนักเรียน 
33. หอประชุมอัจฉราลัย 
34. ห้อง 521 ห้องเรียนรู้พรมแดน 
35. เรือนราชพฤกษ์ (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
36. ห้องเรียน 622,623,625,626 และ 628 
37. ห้องเรียนรวม 531,532 
38. ห้องประชุมบึงบอระเพ็ด 
39. ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
40. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 
41. สระบัวหน้าอาคาร 2 
42. สวนพฤกษศาสตร์หน้าอาคาร 1 
43. สวนกล้วยไข่หลังอาคาร 7 
44. ห้องแล็บปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ 
45. ห้องแล็บปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เคมี 
46. ห้องแล็บปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวะ 
47. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น(อาคาร 2) 
48. ห้องศิลปะ 
49. ห้องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) 
50. ห้องดนตรีสากล (วงสตริง) 
51. ห้องดนตรีไทย 

1,000 
1,800 
880 

1,600 
800 
800 
200 

3,000 
3,200 
7,200 

12 
10 
20 

2,000 
90 
10 
10 
189 
36 
42 
24 
118 
120 
155 

1,296 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ต่อ) 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
52. ห้องนาฏศิลป์  
53. ห้องพิพิธภัณฑ์ 
54. ห้องพัฒนาคุณธรรม 
55. ห้องอาเซียนศึกษา 
56. ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ 
57. โรงยิมฯ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
58. สนามกีฬาหน้าโรงเรียนสตรีสวรรค์(โดม) 
59. ห้องประชุมบึงบอระเพ็ด 
60. ห้องศูนย์เทคโนโลยี 
61. ห้องพยาบาล 
62. ห้องเรียน 642 
63. ห้องเรียน 643 
64. ห้องเรียน 644 
65. ห้องกิจกรรมลูกเสือ 
   - ป้ายนิเทศ 
   - หุ่นจ าลอง 
   - โต๊ะหมู่บูชา 
   - ทีป่ระชุมนายหมู่ 
   - หุ่นจ าลอง B.P 
   - หุ่นจ าลอง ร.6 
   - หน้าเสือ 
66. ห้องกิจกรรมยุวกาชาด 
   - หุ่นจ าลอง 
   - ป้ายนิเทศ 
67. ลานกิจกรรมลูกเสือฯ 
68. ศูนย์แนะแนวโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

1,200 
366 
600 
353 
156 
800 
800 
20 
50 
100 
400 
500 
500 
240 

 
 
 
 
 
 
 

240 
 
 

240 
700 
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 5) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนคน/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) 
2. พระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลาง จ.นครสวรรค์ 
3. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดล าปางประชุมเครือข่าย
สภา “นคร” 6 จังหวัด 
4. บริษัทยาคูลท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
5. สวนวาสนาเมล่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. ตลาดน้ าอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. สวนน้ าธนากร  จังหวัดนครสวรรค์ 
8. ดรีมเวิร์ล จังหวัดปทุมธานี 
9. สวนสัตว์ดุสิต   กรุงเทพฯ 
10. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
11. พระท่ีนั่งอนันตสมาคม  กรุงเทพฯ 
12. ศาลาสหทัยสมาคม  กรุงเทพฯ 
13. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  จ.พิษณุโลก 
14. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี  จ.พิษณุโลก 
15. พระท่ีนั่งอนันตสมาคม  จ.กรุงเทพมหานคร 
16. โรงงานยาคูลท์  จ.พระนครศรีอยุธยา 
17. ตลาดโก้งโค้ง  จ.พระนครศรีอยุธยา 
18. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์  จังหวัดนครนายก 
19. เขื่อนขุนด่านปราการชล 
20. หลวงพ่อปากแดง 
21. ตลาดโรงเกลือนครนายก 
22. อุทยานพระพิฆเนศวร 
23. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
24. อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
25. อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 
26. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
27. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
 

100 
100 
50 
 

195 
195 
195 
100 
360 
19 
19 
19 
19 
22 
22 
70 
234 
234 
89 
70 
159 
159 
159 
40 
659 
43 
75 
6 

 
 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    34 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (ต่อ) 
  

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนคน/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

28. เมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
29. โรงเรียนสงวนหญิง จังหวดัสุพรรณบุรี 
30. หอวัฒนธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
31. เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 
32. วัดพราหมณ์มณี หลวงพ่อปากแดง  จ.นครนายก 
33. อุทยานพระพิฆเนศ จ.นครนายก 
34. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา           
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
35. ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน  จ.สมุทรสงคราม 
36. วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ 
37. วัดลาดยาว จ. นครสวรรค์ 
38. วัดใหม่แม่เรวา จ.นครสวรรค์ 
39. แก่งลานนกยุง จ.นครสวรรค์ 
40. ศูนย์อาเซียนศึกษา กรุงเทพฯ 
41. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
42. นิทรรศการรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 
43. สะพานข้ามแม่น้ าแคว จ.กาญจนบุรี 
44. วัดสระลงเรือ จ.กาญจนบุรี 
45. สนามกีฬาอุทยานสวรรค์ 
46. ศูนย์อนามัยที่ 3 (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) 
47. สวนงู  สถานเสาวภา  สภากาชาดไทย 
48.  วัดท่าการ้อง  วัดมงคลบพิตร  วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
49. ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
50. ค่ายด ารงค์ แค้มป์ปิ้ง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
51. ณ อุทยานสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
52. ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
53. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์   
รัชกาลที่  6  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

27 
65 
65 
133 

 
 

24 
 

48 
25 
 
 
 

45 
 
 

42 
 

400 
35 
20 
34 
 

25 
 

926 
526 
17 
60 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (ต่อ) 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนคน/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

54. ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
55. พระปฐมเจดีย์,พระราชวังสนามจันทร์, ตลาดน้ าดอนหวาย, 
สามชุก 
56. สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
57. สนามกีฬาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 
58. สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ 
59. สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60. ร้าน ภูทอง จังหวัดนครสวรรค์ 
61. วัดพนัญเชิงวรมหาวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
62. วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
63. ตลาดน้ าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
64. ตลาดสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี   
 

60 
31 
 
6 
11 
50 
60 
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 6) ข้อมูลภูมิปัญญำ และปรำชญ์ชำวบ้ำน/วิทยำกรท้องถิ่นบูรณำกำรกับฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
กับภำษำไทย 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีให้ความรู้ 
สถิติการให้ความรู้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
1. นายณัฐวุฒิ  เชื้อชวด การอ่านร้อยกรองท านองเสนาะ 3 
2. นางประไพ  แก้วทรัพย์ การท าหมวกคาวบอย 5 
3. กลุ่มผลิตดินอินทรีย์ ดินอินทรีย์ “ดินดีหมู่ที่2”  7 
3. นางประนอม  เสนาขันธ์ การทอเสื่อหวาย 4 
4. นายธนิน  ฃมพูภู่ การท าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้าน 4 
5. นายสง่า  ชมพูภู่ การท าเรือยาว 6 
6. นางวราพร  ชอบท าดี  การถักตะกร้าด้วยเชือก 3 
7. นางขวัญตา  อ่อนโสม การเลี้ยงไกบ่้าน 4 
8. นายสถิตย์พงษ์  เวชกิจ การท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ 4 
9. เจา้อาวาสวัดเกาะหงษ์  การเหยียบฉ่า 8 
10. นายปราโมทย์  ทองอ่อน การแทงหยวก 8 
11. นายฤทัย    เวชกิจ การแทงหยวก 3 
12. เจ้าคุณน าพล  เทวธัมโม การหุงน้ ามันไว้ใช้เหยียบฉ่า 4 
13. นายเสริมศักดิ์  บุญสวน  สมุนไพรพ้ืนบ้าน 2 
14. นางบุญช่วย  กาบแก้ว การเหยียบฉ่า 8 
15. นางบุญส่ง  อ่อนนิ่ม   การท าผักกาดดอง 3 
16. จ.ส.ต.หญิงอุทัยวรรณ แก่นไม้หอม การท าขนมชั้น 3 
17. นางสาวจ าลอง  สาหร่าย การท าเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอิน 3 
18. นายอ านวย  ภู่โทสนธิ ์ การต่อเรือ การท าไม้พายเพ่ือจ าหน่าย 4 
19. นายช่อ  บุญสิน หมอเหยียบเหล็ก 4 
20. นายสงัด  ทองแฉล้ม อาชีพสัปเหร่อ 3 
21. นางสาวทิพวรรณ  ทองแฉล้ม การเพาะเห็ด 3 
22. นายนิทัศน์  โคมณี การปลูกผักชีผรั่ง 3 
24. ครูธตรฐ  ตุลาพงษ์พิพัฒน์ การอ่านวิเคราะห์ (GAT) 2 
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7. ข้อมูลงบประมำณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมาณ 
เงินเดือน / ค่าจ้าง 

 
73,838,720 

งบด าเนินการ 
เงินเดือน / ค่าจ้าง 
 

 
73,838,720 

เงินนอกงบประมาณ 22,781,831.38 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 19,694,371.50 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) 
เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 
 
เงินอุดหนุนจัดการศึกษา 
 

 
1,131,000 

 
19,195,909 

งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  
เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน ม.ต้น 
 
เงินอุดหนุนจัดการศึกษา 
 

 
1,114,500 

 
17,804,747.01 

รวมรำยรับ 116,947,460.38 รวมรำยจ่ำย 112,452,338.51 
         งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  63.14  ของรายรับ 
         งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ  16.84  ของรายรับ 
 
8. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่  มีประชากรอยู่อาศัย
ประมาณ 10,000 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบของโรงเรียน ได้แก่  โรงพยาบาลเอกชน  โรงแรม  
ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ ร้านค้า โชว์รูมรถยนต์ สวนสาธารณะ  อาชีพหลักของชุมชน  คือ 
นักธุรกิจ ค้าขาย รับราชการ และรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีแห่สิงโตเทศกาลตรุษจีน และการแข่งเรือ  
 2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี  อาชีพหลัก  คือ   
นักธุรกิจ ค้าขาย รับราชการ และรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ 
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว เกินกว่า  200,000  บาท ต่อปี จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน 

3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน         
          โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่มีประวัติการก่อตั้งมาเป็นเวลาอันยาวนานนับ

ถึงปัจจุบันมีอายุมากกว่า 100 ปี  ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ/เศรษฐกิจ กลางชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก  มีความสะดวก    
ในการคมนาคม การติดต่อสื่อสาร มีสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก มีแหล่งเรียนรู้                           
แหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ 
ค้าขาย  อาชีพข้าราชการ และรับจ้างทั่วไป   โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา                      
องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาคม ชมรมต่าง ๆ ที่ชุมชนรวมตัวกันเพ่ือจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม                
ที่หลากหลาย  โรงเรียนได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส าคัญต่างๆ ของชุมชนอยู่เสมอ เช่น  
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพในเทศกาลตรุษจีนของชาวปากน้ าโพ  ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาไทคัพ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม
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ประเพณีไทย เป็นต้น นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนแล้วโรงเรียนยังมีส่วนร่วมให้บริการสนับสนุน
แก่ชุมชนในด้านอ่ืนๆ ด้วย  เช่น การให้บริการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน  บริการสื่อเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี  การจัดวงดุริยางค์ร่วมกิจกรรมที่ส าคัญกับชุมชน และให้บริการศึกษาค้นคว้าห้องสมุด
ในวันหยุดราชการฯ เป็นต้น  ผลจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสร้างความเชื่อถือและศรัทธา   
แก่ชุมชน ในแต่ละปีจะมีการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์จ านวนมาก           
จนโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูง และผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐาน
การศึกษาสูงมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง สามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนได้   
อย่างดีเมื่อโรงเรียนร้องขอข้อจ ากัดของโรงเรียน  คือ  โรงเรียนมีพ้ืนที่ที่จ ากัด ไม่มีสนามฟุตบอล สนาม
กีฬาส าหรับเล่นกีฬาของนักเรียนมีเพียงบางประเภทกีฬาเท่านั้น ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน และชุมชน
บริเวณใกล้เคียง     มีแหล่งจูงใจให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เป็นเหตุให้นักเรียนหนีเรียน เช่น     
ร้านเกม ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ และนักเรียนที่มาจากต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัด ผู้ปกครอง   
มักจะให้พักอาศัยในหอพักเอกชน ซึ่งผู้ปกครองไม่ได้ติดตามดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ท าให้เกิดปัญหา
การหนีเรียนของนักเรียนและปัญหาความประพฤติที่ไม่เหมาะสมตามมา 
 
9. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)   
          2. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and 
Knowledge Formation) การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) และ
กิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสังคม (Global Education and Social Service Activity) 

3. ใช้หนังสือต าราเรียนและสื่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
         4. จัดท าหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพความต้องการของ
ผู้เรียน ได้แก ่โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Programme : EP ) และโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          
 5. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  และ
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษโดยครู ไทย ( English 
for Integrated Studies : EIS ) 

6. วัดและประเมินผลตามแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า 

สอบสัมภาษณ์ การลงมือปฏิบัติ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ  ทั้งในและ
ต่างประเทศ    

     นอกจากนั้นผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษ      
เพ่ือการสื่อสารได้ และผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง  
เพ่ิมอีกหนึ่งภาษานอกจากเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก (World Citizen) ได้แก่  เป็นเลิศด้านวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด    
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน  ดังโครงสร้างในตารางต่อไปนี้ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษำตอน

ปลำย 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภำษำไทย 120  

(3 นก.) 
120  

(3 นก.) 
120  

(3 นก.) 
240 (6 นก.) 

คณิตศำสตร์ 120 
 (3 นก.) 

120  
(3 นก.) 

120  
(3 นก.) 

240 (6 นก.) 

วิทยำศำสตร์ 120  
(3 นก.) 

120  
(3 นก.) 

120  
(3 นก.) 

240 (6 นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำ  
และวัฒนธรรม 

160  
(4 นก.) 

160  
(4 นก.) 

160  
(4 นก.) 

320 (8 นก.) 

o ประวัติศาสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
o หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6นก.) 

o ภูมิศาสตร ์     
o เศรษฐศาสตร ์     

    สุขศึกษำและพลศึกษำ 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80  (2 นก.) 120 (3นก.) 
    ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
    กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 80  (2นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 
    ภำษำต่ำงประเทศ 120   

(3 นก.) 
120   

(3 นก.) 
120  

 (3 นก.) 
240 (6 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 
880  

(22 นก.) 
880 

 (22 นก.) 
880  

(22 นก.) 
1,640  (41 นก.) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน  

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษำตอน

ปลำย 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ     
-  ชมรม ชุมนุม     

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน์ 

   
 

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ชั่วโมง/ปี 
รวม  3  ปี 

ไม่น้อยกว่ำ   3,600  ชั่วโมง 
 

120 120 120  360 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
กลุ่มกำรเรียนเน้นวิทยำศำสตร์ -  คณิตศำสตร์ 

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 
 

 มัธยมศึกษำปีท่ี 1 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 60 - 60 20 60 - 60 20 60 - 60 20 
คณิตศาสตร์ 60 60 60 40 60 60 60 40 60 60 60 40 
วิทยาศาสตร์ 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 - 80 - 80 - 80 20 80 20 80 20 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

ภาษาต่างประเทศ 60 40 60 40 
 

60 40 60 40 60 40 60 40 

รวม 440 100 440 100 440 140 440 140 440 100 440 100 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 600 600 640 640 600 600 
รวมตลอดปี 1,200 1,280 1,200 

   หมำยเหต ุ  : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม     20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
     2.2 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 

       3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 45  ชัว่โมง / 3  ปี  
                            โดยบรูณาการกับกิจกรรมนักเรียน 

 
 
 
 
 
 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    41 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

กลุ่มกำรเรียน English Programme : EP 
จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 

 
 มัธยมศึกษำปีท่ี 1 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 60 - 60 20 60 - 60 20 60 - 60 20 
คณิตศาสตร์ 60 60 60 40 60 60 60 40 60 60 60 40 
วิทยาศาสตร์ 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 - 80 - 80 - 80 20 80 20 80 20 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

ภาษาต่างประเทศ 
 

60 40 
 

60 40 
 

60 40 60 40 60 40 60 40 

รวม 440 100 440 100 440 140 440 140 440 100 440 100 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 600 600 640 640 600 600 
รวมตลอดปี 1,200 1,280 1,200 

 
   หมำยเหต ุ  : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม     20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
     2.2 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 

       3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 45  ชัว่โมง / 3  ปี  
                        โดยบูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

กลุ่มกำรเรียนเน้น ภำษำ 
จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 

 
 มัธยมศึกษำปีท่ี 1 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 60 - 60 20 60 20 60 40 60 20 60 20 
คณิตศาสตร์ 60 60 60 40 60 20 60 - 60 20 60 - 
วิทยาศาสตร์ 60 20 60 20 60 20 60 - 60 - 60 20 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 - 80 - 80 - 80 20 80 20 80 20 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

ภาษาต่างประเทศ 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 
รวม 440 100 440 100 440 100 440 100 440 100 440 100 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 600 600 600 600 600 600 
รวมตลอดปี 1,200 1,200 1,200 

 
   หมำยเหต ุ  : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม     20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
     2.2 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 

       3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 45  ชัว่โมง / 3  ปี   
                        โดยบูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

กลุ่มกำรเรียนเน้นทั่วไป 
จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 

 
 มัธยมศึกษำปีท่ี 1 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 60 - 60 20 60 20 60 40 60 20 60 20 
คณิตศาสตร์ 60 60 60 40 60 20 60 - 60 20 60 - 
วิทยาศาสตร์ 60 20 60 20 60 20 60 - 60 - 60 20 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 - 80 - 80 - 80 20 80 20 80 20 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

ศิลปะ 40 - 40 - 40 20 40 20 40 20 40 20 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

40 - 40 - 40 40 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 60 40 60 40 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวม 440 100 440 100 440 120 440 120 440 100 440 100 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 600 600 620 620 600 600 
รวมตลอดปี 1,200 1,240 1,200 

 
   หมำยเหต ุ  : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม     20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
     2.2 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 

       3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 45  ชัว่โมง / 3  ปี   
                        โดยบูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ -  คณิตศำสตร ์

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 
 

 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 40 - 40 20 40 - 40 40 40 - 40 - 
คณิตศาสตร์ 40 80 40 100 40 100 40 80 40 80 40 100 
วิทยาศาสตร์ 40 180 40 200 40 200 40 180 40 180 40 160 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

60 20 60 - 60 - 60 20 40 20 40 - 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

ศิลปะ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

ภาษาต่างประเทศ  
- ภาษาอังกฤษ 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

- ภาษาต่างประเทศ 
  ที่ 2 

- - - - - 20 - 20 - 20 - - 

รวม 280 320 280 360 280 360 280 380 260 340 260 300 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 660 700 700 720 660 620 
รวมตลอดปี 1,360 1,420 1,280 

 
หมำยเหตุ   : กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   20  ชัว่โมง / ภาคเรียน หรือ 
     2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 

       3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

แผนกำรเรียนศิลป์ -  คณิตศำสตร์ 
จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 

 
 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์ 40 80 40 100 40 100 40 80 40 80 40 100 
วิทยาศาสตร์ 40 - 40 20 40 20 40 - 40 - 40 20 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

60 60 60 40 60 40 60 60 40 60 40 40 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

ศิลปะ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

- ภาษาต่างประเทศ   
  ที่ 2 

- - - - - 20 - 20 - 20 - - 

รวม 280 260 280 260 280 300 280 280 260 280 260 280 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 600 600 640 620 600 600 
รวมตลอดปี 1,200 1,260 1,200 

 
   หมำยเหตุ   : กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   20  ชัว่โมง / ภาคเรียน หรือ 
     2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 

       3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

แผนกำรเรียน  English Programme : EP 
จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 

 
 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์ 40 - 40 20 40 20 40 - 40 - 40 20 
วิทยาศาสตร์ 40 - 40 20 40 20 40 - 40 - 40 20 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

60 60 60 40 60 40 60 60 40 60 40 40 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ศิลปะ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

ภาษาต่างประเทศ  
    -ภาษาอังกฤษ 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

    -ภาษาจีน             
    -ภาษาญี่ปุ่น - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 
    -ภาษาฝรั่งเศส             

รวม 280 280 280 280 280 300 280 280 260 280 260 300 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 620 620 640 620 600 620 
รวมตลอดปี 1,240 1,260 1,220 

 
   หมำยเหต ุ  : กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   20  ชัว่โมง / ภาคเรียน หรือ 
     2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  20  ชัว่โมง / ภาคเรียน  

       3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนเนน้ศิลป์ -  ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 
 

 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์ 40 - 40 20 40 20 40 - 40 - 40 20 
วิทยาศาสตร์ 40 - 40 20 40 20 40 - 40 - 40 20 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

60 60 60 40 60 40 60 60 40 60 40 40 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ศิลปะ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

ภาษาต่างประเทศ  
-ภาษาอังกฤษ 

 
40 

 
160 

 
40 

 
160 

 
40 

 
160 

 
40 

 
160 

 
40 

 
160 

 
40 

 
160 

    -
ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 
  (จีน,ญี่ปุ่น,
ฝรั่งเศส,เกาหลี) 

- - - - - 20 - 20 - 20 - - 

รวม 280 280 280 280 280 320 280 300 260 300 260 300 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 620 620 660 640 620 620 
รวมตลอดปี 1,240 1,300 1,240 

 
   หมำยเหต ุ  : กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   20  ชัว่โมง / ภาคเรียน หรือ 
     2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  20  ชัว่โมง / ภาคเรียน  

       3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนเนน้ศิลป์ - ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน/ภำษำญี่ปุ่น/ภำษำฝรั่งเศส) 

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 
 

 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์ 40 - 40 20 40 20 40 - 40 - 40 20 
วิทยาศาสตร์ 40 - 40 20 40 20 40 - 40 - 40 20 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

60 60 60 40 60 40 60 60 40 60 40 40 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ศิลปะ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

ภาษาต่างประเทศ  
   - ภาษาอังกฤษ 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

   - ภาษาจีน  
- 

 
80 

 
- 

 
80 

 
- 

 
80 

 
- 

 
80 

 
- 

 
80 

 
- 

 
80  - ภาษาญี่ปุ่น 

   - ภาษาฝรั่งเศส 

รวม 280 280 280 280 280 300 280 280 260 280 260 300 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 620 620 640 620 600 620 
รวมตลอดปี 1,240 1,260 1,220 

 
   หมำยเหต ุ  : กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   20  ชัว่โมง / ภาคเรียน หรือ 
     2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  20  ชัว่โมง / ภาคเรียน  

       3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนเนน้ทั่วไป 

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 
 

 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์ 40 - 40 20 40 20 40 - 40 - 40 20 
วิทยาศาสตร์ 40 - 40 20 40 20 40 - 40 - 40 20 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

60 60 60 40 60 40 60 60 40 60 40 40 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ศิลปะ 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 

ภาษาต่างประเทศ  
- ภาษาอังกฤษ 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

- ภาษาต่างประเทศ 
  ที่ 2 
(จีน,ญี่ปุ่น,ฝรั่งเศส
,เกาหลี) 

- - - - - 20 - 20 - 20 - - 

รวม 280 280 280 280 280 320 280 300 260 300 260 300 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 620 620 660 640 620 620 
รวมตลอดปี 1,240 1,300 1,240 

 
   หมำยเหต ุ  : กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   20  ชัว่โมง / ภาคเรียน หรือ 
     2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  20  ชัว่โมง / ภาคเรียน  

       3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำคเรียน 
 

 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

 พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย 40 - 40 20 40 - 40 40 40 - 40 - 
คณิตศาสตร์ 40 100 40 120 40 100 40 80 40 80 40 100 
วิทยาศาสตร์ 40 220 40 240 40 240 40 220 40 220 40 160 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

60 20 60 - 60 - 60 20 40 20 40 - 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

ศิลปะ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

40 40 40 40 - 40 - - 20 - 20 - 

ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
40 

 
60 

 
40 

 
60 

 
40 

 
60 

 
40 

 
60 

 
40 

 
60 

 
40 

 
60 

- ภาษาต่างประเทศ    
  ที่ 2 
(จีน,ญี่ปุ่น,ฝรั่งเศส
,เกาหลี) 

- - - - - 20 - 20 - 20 - - 

รวม 300 440 300 480 260 460 260 440 260 400 260 320 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมทั้งหมด 800 840 780 760 720 640 
รวมตลอดปี 1,640 1,540 1,360 

 
   หมำยเหต ุ  : กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  1.  กิจกรรมแนะแนว    20  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
  2.  กิจกรรมนักเรียน    

     2.1 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   20  ชัว่โมง / ภาคเรียน หรือ 
     2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  20  ชัว่โมง / ภาคเรียน  

       3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20  ชัว่โมง / ภาคเรียน  
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10. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
       10.1 ผลงำนดีเด่น 
        ก. ประเภทสถำนศึกษำ 
 

สถำนศึกษำ ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

- รางวัลคณุภาพระดับองค์กร 
(School Quality Awards: SCQA) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์
 

โล่และประกาศเกียรติคณุ 

ระดับประเทศ/โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 

คณะกรรมการโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยใน
โรงเรียน สภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
ร่วมกับมลูนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์

โรงเรียนทีส่่งเสริมและพัฒนาการเรียน การสอน
ภาษาไทย ประสบผลส าเร็จ รางวัลระดับด ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
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  ข. ประเภทครู  
 
ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2559 
 

 ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ผู้บริหำร 
นายปรีชา   รัตนสิงห ์
(ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์)  โลร่างวัล 
 

ระดั บประ เทศ/ ประกาศ เกี ย รติ คุณ         
ผู้มีผลงานดีเด่น 

สภาผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย 

ครู 
นางสาวมณี ศรีเกษม 
 

- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันการจัด
สวนแก้ว ม.4-ม.6 
 

สพม.เขต42 
 
 

สพฐ. 

นางศรินทิพย์ เขตร์วิทย์ - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3 
 

สพม.เขต42 
 
 

นางสาวสุจิรา ด ารงไชย - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
เงินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน
ประดิ ษฐ์ ของ ใช้ จ ากวั สดุ ธ ร รมชาติ        
ในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
 

สพม.เขต42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์ - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล

เ ห รี ย ญ ท อ ง ร ะ ดั บ ภ า ค เ ห นื อ       
การแข่งขันการออกแบบสิ่ งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.1.-ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ก า ร แ ข่ ง ขั น ก า ร ส ร้ า ง  Web 
Application  ม.4-ม.6 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.4.-ม.6 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลได้รับ
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 
1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.1.-ม.3 
  
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิ นระดั บภาคเหนื อ การแข่ งขั น         
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.4.-ม.6 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.
6 

 

สพฐ. 
 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 
 
 

สพฐ. 
 
 
 
 

สพม.เขต42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์ (ต่อ) - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองระดับประเทศ  การประกวด
โครงงานคอมพิ วเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

สพฐ. 

นางสุนทร กงสอน - ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรี ยญทองระดั บภาค เหนื อ          
การแข่ งขันการออกแบบสิ่ งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1.-ม.3 
- ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 
- ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้างWeb Application  
ม.4-ม.6 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน
การออกแบบสิ่ งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.4.-ม.6 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลได้รับ
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 
1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา          การ
แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1.-ม.3 
  

สพฐ. 
 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 

 
สพม.เขต42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสุนทร กงสอน (ต่อ) - ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รั บรางวัล

เหรียญเงินระดับภาคเหนื การแข่งขัน
การสร้ า ง เกมสร้ า งสรรค์ จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4.-ม.6 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.
6 
- ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เ ห รี ย ญ ท อ ง ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ            
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

สพฐ. 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 
 
 

สพฐ. 

นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษา - ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน
การสร้ างการ์ตูนแอนิ เมชั่น (2D 
Animation)  ม.1-ม.3 
-  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่ งขั นการสร้ า งหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
เงินระดับภาคเหนือ   การแข่งขัน    
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
- ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับภาคเหนือ การ
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ 
ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

สพม.เขต42 
 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 
 

สพฐ. 
 

 
สพฐ. 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายอลงกรณ์ ราชคฤห์ - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ

ทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา    การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)    
ม.1-ม.3 
-  ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่ งขั นการสร้ างหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองระดับภาคเหนือ การประกวด
โครงงานคอมพิ วเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
เงินระดับภาคเหนือ การแข่งขันการตัด
ต่อภาพยนตร์  ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 
 
 
 
 

สพม.เขต42 
 
 
 

สพฐ. 
 
 
 

สพฐ. 
 
 

นางสาวสุพัตรา หิรัญชโลธร - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1ระดับเขต
พ้ืนที่ การศึ กษาการการแข่ งขั น       
การสร้าง Webpage ประเภท Text 
Editor  ม.1-ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้า
ร่ วมระดับภาคเหนือ การแข่ งขัน     
การสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองระดับภาคเหนือ การแข่ งขัน     
การวาดภาพด้ วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่
ก าหนดช่วงชั้น 
 

สพม.เขต42 
 
 
 
 

สพฐ. 
 
 
 

สพฐ. 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายพฤติพงษ์ เพ็ญวิจิตร - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้า

ร่ วมการแข่ งขั นระดับภาคเหนื อ      
การแข่ งขั นการสร้ าง Webpage 
ประเภท CMS ม.1-ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิ นระดั บเขตพ้ื นที่ การศึ กษา           
การแข่ งขั นการสร้ าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองระดับภาคเหนือ การประกวด
โครงงานคอมพิ วเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

สพฐ. 
 

 
 

สพม.เขต42 
 
 

 
สพฐ. 

 

นางลลินจง  นัยพรม - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบู รณาการความรู้ ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 
- ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ชนะเลิ ศ โครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบู รณาการความรู้ ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาครั้งที่ 66 
 

สพม. ภาคเหนือ 
 
 

 
 
 

สพม. 42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสุฑิรา  ทองเงิน - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบู รณาการความรู้ ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาครั้งที่ 66 
- ครูผู้ สอนนักเรียน ได้ รับรางวั ล 
ชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้ง
ที่ 66 

สพม. ภาคเหนือ 
 
 
 
 
 

 
สพม. 42 

นางทัศนีย์  ยมนา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ ในคณิ ตศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้ง
ที่ 66 

สพม. 42 

นางชีวรัตน์  ตั้งพิสิฐโยธิน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ ในคณิ ตศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้ง
ที่ 66 

สพม. 42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน

การพูดเพ่ืออาชี พภาษาฝรั่ งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน 
การพูดสุ นทรพจน์ภาษาฝรั่ งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน 
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่ งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน 
การน าเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน 
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่ งเศส 
ได้รับรางวัลชมเชย    อันดับ 1 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน 
การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่ งเศส  
ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย  
อันดับ 1 
 
 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน 
การพูดเพ่ืออาชี พภาษาฝรั่ งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่ 11 ระดับภาคเหนือ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
 
 
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
 
สพฐ. 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร (ต่อ) -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน

การพูด     สุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับที่ 14 ระดับภาคเหนือ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่ งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง อันดับที่ 6 ระดับภาคเหนือ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน
การน าเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับที่ 5 ระดับภาคเหนือ 

สพฐ. 
 

 
 

สพฐ. 
 

 
 

สพฐ. 

นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ ระดับชาติ/โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

สพม.42/ เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
การแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะ
ด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่ตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สพม.42 

จังหวัด/ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลดีเด่น
การ อ่ าน เอา เ รื่ อ งต ามแนว  PISA       
ม. ต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย 

สพม.42 

จังหวัด/ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล ระดับ
ดีการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ม. 
ปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย 
 

สพม.42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล   

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพาที
สร้างสรรค ์ม. ปลาย งานงานสัปดาห์
อาเซีย่น 2559 

ศูนย์อาเชียนจังหวัดนครสวรรค์ 

เขตพ้ืนที/่ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทองการแข่งขัน กวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11( ม.1-ม.3) 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ ปี 2559 

สพม.42 

เขตพ้ืนที/่ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทองการแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก       
ระดับ ม.ต้น งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ 
ปี 2559 

สพม.42 

ภาคเหนือ/  
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล เหรียญทอง
ระดับเขต และเหรียญเงินระดับภาค 
การแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก        
ระดับ ม.ปลาย งานศิลปะหักรรมนักเรียนฯ  
ปี 2559 

สพม.42 และ สพฐ. 

ชาติ/  
เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ  
16 Th NANMEEBOOK  READING 
CLUB 

บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัด 

ระดับชาติ/ สอบการอบรมและมี
คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบข้อสอบ
อัตนัยตามที่ สทศ. และสถาบัน
ภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ก าหนด 
 

สทศ. 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางปิยะนุช  ชัยยะขันธ์ ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

สพม.42/ เป็นคณะกรรมการตัดสิน
กิจกรรมการแข่งขันสมรรถนะ
ความสามารถทักษะด้านภาษาไทย 
ระดับเขตพ้ืนที่ตามโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

สพม.42 

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลดีเด่น
เขียนตามค าบอก  ม.ต้น โครงการรักษ์
ภาษาไทย 

สพม.42 

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันสะกดค าภาษาไทย 
ม.ต้นกิจกรรมการแข่งขันสะกดค า
ภาษาไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 
ปีคณะนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

ม.ราชภัฏนครสวรรค ์

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันตอบ
ปัญหาสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

สโสรไลออนส์สากล 

นางสาวนิชาพร  เพชรพงษ์ ภาคเหนือ/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทองระดับเขต และเหรียญ
ทองแดง   ระดับภาค การแข่งขัน คัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ม.ปลาย  งาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯปี 2559 

สพม.42 และ สพฐ. 

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลยอด
เยี่ยม การคัดลายมือ ม.ต้น โครงการ
รักษ์ภาษาไทย 

สพม.42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวนิชาพร  เพชรพงษ์ จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลดีเด่น  

การคัดลายมือ ม.ปลายโครงการรักษ์
ภาษาไทย 

สพม.42 

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล
ชมเชย การแข่งขันสะกดค าภาษาไทย 
ม.ปลาย กิจกรรมการแข่งขันสะกดค า
ภาษาไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  
ม.ราชภัฏ นว.น 

ม.ราชภัฏนครสวรรค ์

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล   
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพาที
สร้างสรรค ์ม. ปลาย งานสัปดาห์
อาเซี่ยน 2559 

ศูนย์อาเชี่ยนจังหวัดนครสวรรค์ 

เขตพ้ืนที/่ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทองแดงการแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดี ระดับ ม.ปลาย    
( ม.4-6)  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ 
ปี 2559 

สพม.42 

นางรัชนี  มากศรทรง ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

เขตพ้ืนที/่ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทองระดับเขต การแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ม.ต้น งานศิลปะ 
หัตกรรมนักเรียนฯปี 2559 
 

สพม.42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายปิยะ  อ่ าสุพรรณ ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

เขตพ้ืนที/่ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11( ม.1-ม.3) 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯปี 2559 

สพม.42 

นางกรรณกนก  ภูษาวิโศธน์ ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

เขตพ้ืนที/่ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญเงินการแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ  
( ม.1-ม.3) งานศิลปะหัตกรรม 
นักเรียนฯ ปี 2559 

สพม.42 

ระดับชาติ/  
เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ  
16 Th NANMEEBOOK  READING 
CLUB 

บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัด 

นางพรทิพย์  ประกายสกุล ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

เขตพ้ืนที/่ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ( ม.1-ม.3)งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนฯ ปี 2559 
 

สพม.42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางพรทิพย์  ประกายสกุล ภาคเหนือ/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 

เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ  ( ม.1-ม.3)งานศิลปะ
หัตกรรมนักเรียนฯ ปี 2559 

 

นางจันทร์เพ็ญ  ช่างเภา ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
ดีเด่น แต่งค าประพันธ์ ม.ต้นและ      
ม.ปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย 

สพม.42 

เขตพ้ืนที่ภาคเหนือ/ ครูผู้สอนนักเรียน
รางวัล เหรียญทองการแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ( ม.1-ม.3)งาน
ศิลปะหัตกรรม 
นักเรียนฯ ปี 2559 

สพม.42 
สพฐ. 

ระดับชาติ/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ( ม.1-ม.3)งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนฯ ปี 2559 

สพฐ. 

จังหวัด/ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล    รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับเสภา เฉลิม
พระเกียรติพระปิยมหาราชฯ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัด/ ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนในการ
ขับเสภาเทิดพระคุณครูเนื่องในโอกาส
วันครู 16 มกราคม 2560 
 

สพม.42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางนิรมล  พวงมาลี ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จใน

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล  
หรี ยญทองแด งก า รแข่ ง ขั นป ริ ศน า
สร้างสรรค์วรรณคดี  
( ม.1-ม.3)งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ  
ปี 2559 

สพม.42 

โรงเรียน/  
คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกคนดี 
ศรีอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

ระดับชาติ/  
คณะกรรมการการประกวดคัดลายมือ
ระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

กระทรวงวัฒนธรรม 

จังหวัด/  
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดนครสวรรค์ 

สพม.42 

ระดับชาติ/  
เกียรติบัตรและโล่รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) 

นางปาริญาวาท  เหล่าเขตร์การ ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย รางวัล
ระดับด ี

สพฐ. 

ระดับเขต/ ครูผู้ สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทอง  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนวPISA  ( ม.4-ม.6) งานศิลปะหัตกรรม
นักเรียนฯ ปี 2559 
 

สพม.42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางปาริญาวาท  เหล่าเขตร์การ ระดับภาคเหนือ/ ครูผู้สอนนักเรียน

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน อ่าน
เอาเรื่องตามแนวPISA  ( ม.4-ม.6) 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ ปี 2559 

สพฐ. 

จังหวัด/ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์
การเรียนรู้ภาษาไทย  
จังหวัดนครสวรรค์ 

สพม.42 

จังหวัด/ ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรี
ดี เด่นด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
ประจ าปี 2560 

เทศบาลนครนครสวรรค์ 

นางนงคราญ  บูรพา ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

ระดับเขต/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล 
เหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงถ้อย
ร้อยความ ( ม.4-ม.6) งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนฯ ปี 2559 

สพม.42 
 

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลดีเด่น
การเขียนเรียงความ  ม. ต้น โครงการ
รักษ์ภาษาไทย 

สพม.42 

จังหวัด/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลดีเด่น
การเขียนเรียงความ ม. ปลาย โครงการ
รักษ์ภาษาไทย 
 

สพม.42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางนงคราญ  บูรพา ภาคเหนือ/ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล เหรียญ

ทองระดับเขต และเหรียญเงิน ระดับภาค 
การแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก  ระดับม.ปลาย 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯปี 2559 

สพม.42 และ สพฐ. 

ระดับชาติ/ เป็นครูส่งเสริมการอ่านใน
โครงการ 16 Th NANMEEBOOK  READING 
CLUB 

บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัด 

นางธัญญณรัชกร  ศิริอริยะชัย ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย รางวัล
ระดับดี 

สพฐ. 

จั งหวั ด/ ครู ผู้ สอนนั กเรี ยนรางวั ล      
เหรี ยญทองแดงการแข่ งขั น ปริ ศนา
สร้างสรรค์วรรณคดี  ( ม.4-ม.6) 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ ปี 2559 

สพม.42 

นายทวีศักดิ์  จรบุรี ระดับชาติ/ โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  
รางวัลระดับดี 

สพฐ. 

จังหวัด/ เป็นคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดพาทีสร้างสรรค์งานสัปดาห์อาเซี่ยน 

ศูนย์อาเชี่ยนจังหวัดนครสวรรค์ 

1. นางธัญญรัตน์  สว่างวงศ์ 
2. นางปราณี    วิไลกิจ 

ภูมิภาค/การประกวดการแสดง 
ทางทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครสวรรค์ 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. นางกุศล    งามเนตร 
2. นายชุมพร    สงส าเภา 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางจารุวรรณ  ข่ายสุวรรณ 
2. นางสาวสกุลรัฐ    สุพิมพ์ 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นายพงศกร    บัวเทศ 
2. นายอนันต์    หลวงภักดี 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลองม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นายชิตชัย    ศุกระจันทร์ 
2. นางสาวธิตยา    ค าควร 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นายพงศกร    บัวเทศ 
2. นายอนันต์    หลวงภักดี 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นายชิตชัย    ศุกระจันทร์ 
2. นายอนุสิทธิ์    สิงห์สังข์ 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางธัญญรัตน์    สว่างวงศ์ 
2. นางปราณี    วิไลกิจ 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวธิตยา    ค าควร 
2. นางสาวนุชนาถ   ยศปัญญา 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นายชิตชัย    ศุกระจันทร์ 
2. นายพงศกร    บัวเทศ 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์  ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นายชิตชัย    ศุกระจันทร์ 
2. นายพงศกร    บัวเทศ 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. นายพงศกร    บัวเทศ เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  

ประเภทบินนาน  (โดยการติดล้อบินขึ้น

จากพ้ืน)   ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    

(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

นายพุฒิพัฒน์    วงศ์วิริยชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  

ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 

ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    

(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขต สพม42/ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  STEM 

Education in Classroom 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ครูธิตยา ค าควร 

ครูอนุสิทธิ์  สิงสังข์ 

ส านักงานเขต สพม42/ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนา

ศักยภาพครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา                             

ม.เชียงใหม่ 

ครูจิราวรรณ วงศ์วิบูลย์ชัย 

ครูรัตน์จรินทร์  ผ่องศรีสุข 

ส านักงานเขต สพม42/ 

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 

ครูพุฒิพัฒน์  วงศ์วิริระชาติ ส านักงานเขต สพม42/ 

การแข่งขันน าเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัปยุทธ์ 

ประจ าปี 2560 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จัหวัดพิษณุโลก 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์ -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
การแข่งขัน สร้างสรรค์ด้วยการประติด   
ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ประติมากรรม  ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
วาดภาพลายเส้น  ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ม.1-ม.3 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-ระดับภาค 
 
 

ระดับชาติ 

นายไพศาล  กันทะษา -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
เขียนภาพไทยประเพณี  ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
เขียนภาพไทยประเพณี  ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.1-ม.3 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายไพศาล  กันทะษา -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
เขียนภาพไทยประเพณี  ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่2   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
การแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี   
ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่2   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
การแข่งขัน เขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 
--ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
  การแข่งขัน ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขัน เขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค ์ม.1-ม.3 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-ระดับภาค 
 
 

-ระดับภาค 
 
 

-ระดับภาค 
 
 
 

-ระดับภาค 
 
 
 

ระดับชาติ 
 

ระดับชาติ 
 

ระดับชาติ 
 

ระดับชาติ 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน  
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน 
วาดภาพลายเส้น  ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน 
ประติมากรรม  ม.1-ม.3 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 

นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน  
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
สร้างสรรค์ด้วยการประติด ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 
-ครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 

--สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-ระดับภาค 

นายธีรพงศ์  โตสงคราม -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
เดี่ยวระนาดทุ้ม  ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
เดี่ยวระนาดทุ้ม  ม.4-ม.6 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายธีรพงศ์  โตสงคราม -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก  ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย เครื่อง
เดี่ยว ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 

นายชญาณัฏฐ์  รอดสัตถา -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การแข่งขัน เดี่ยว
ฆ้องวงใหญ่  ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงปี่พาทย์ไมน้วมผสมเคร่ืองสาย เคร่ืองเดี่ยว 
ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การแข่งขัน ดนตรี
ปะเภทวงเคร่ิงลม ม.1-ม.6 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
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ประเภทครู (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายวชิระ  อภัยภักดิ์ -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
การขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย  เครื่องเดี่ยว 
ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย  ม.4-ม.6 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายวชิระ  อภัยภักดิ์ -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.4-ม.6 
--ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 

นางจันทร์เพ็ญ  ตะเที่ยง -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางจันทร์เพ็ญ  ตะเที่ยง -ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
การปฏิบัติ งานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์   
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม 
-ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
การปฏิบัติ งานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์   
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม 
TEPE02137 การพัฒนาสมรรถนะประจ า
สายงานและสมรรถนะหลักส าหรับครู 
-ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
การปฏิบัติ งานเป็นฐานและผ่าน เกณฑ์   
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม 
TEPE02136 การวัดและการประเมินผล
ตามสภาพจริง 
-ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
การปฏิบัติ งานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์    
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม 
TEPE58304ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
การปฏิบัติ งานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์   
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม 
TEPE55121ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับ
มัธยม 
 

-สพฐ. 
 
 
 

-สพฐ. 
 
 
 
 
 

-สพฐ. 
 
 
 
 
 

-สพฐ. 
 
 

 
 

-สพฐ. 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางจันทร์เพ็ญ  ตะเที่ยง -ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม 
TEPE00125สาระการเรียนรู้ศิลปะ :
นาฏศิลป์  
-ได้เข้ารบัการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงาน
เป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์การอบรม จ านวน  6 หลักสูตร 

-สพฐ. 
 
 
 
 
 

-สพฐ. 

นายอภิชาต  หมั่นกิจ -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงม.4-ม.6 
 

-สพม.เขต42 
 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายอภิชาต  หมั่นกิจ -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงสากลหญิงม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
ขับร้องเพลงสากลหญิงม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม ม.1-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน  
วงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 

นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขัน 
ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 การแข่งขัน ระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-สพม.เขต42 
 
 

-ระดับภาค 
 
 

-ระดับชาติ 

ครูนันทวันท์  จันทร์สอน 
ครูสุรีย์รัตน์ หวังใจชื่น  

จังหวัด/ ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 
ประจ าปี พ.ศ.2559 พร้อมเงินรางวัล  
3,000 บาท 

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ครูนันทวันท์  จันทร์สอน 
ครูสุรีย์รัตน์ หวังใจชื่น  

ระดับชาติ/ 
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี  
ประจ าปีการศึกษา 2559 
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครูนันทวันท์  จันทร์สอน 
 ครูสุรีย์รัตน์ หวังใจชื่น 

ระดับภาค/ 
ประกาศเกียรติคุณผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ 
เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ. 2559 
รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา 
พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท 

ส านักงานอธิบดีผู้
พิพากษาภาค 6 

 

ครูนันทวันท์  จันทร์สอน 
ครูสุรีย์รัตน์ หวังใจชื่น  

ระดับชาติ/ 
ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 รอบชิงชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ
เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ระดับมัธยมศึกษา 
พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท 

ศาลยุติธรรม 

ครูนันทวันท์  จันทร์สอน  
ครูสุรีย์รัตน์ หวังใจชื่น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
เกยีรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา 

เขต 42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ครูนันทวันท์  จันทร์สอน 
 ครูสุรีย์รัตน์ หวังใจชื่น 

ระดับชาติ/ 
เกียรติบัตร ผู้ฝึกสอน และส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ครูนันทวันท์  จันทร์สอน 
ครูสุรีย์รัตน์ หวังใจชื่น  

ระดับภาค/ 
เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูนันทวันท์  จันทร์สอน  
ครูสุรีย์รัตน์ หวังใจชื่น 

ระดับชาติ/ 
ประกาศนียบัตร เป็นอาจารย์ที่เข้าร่วมการ
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงถ้วยประทาน 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เนื่องในวันรพี วันที่ 9-10 มกราคม 2560 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ครูนันทวันท์  จันทร์สอน 
ครูสุรีย์รัตน์ หวังใจชื่น 

ระดับภาค/ 
เกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคม 
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 

ส านักงานอธิบดี 
ผู้พิพากษาภาค 6 

ครูนันทวันท์  จันทร์สอน 
ครูชัยวัฒน์  ทองเพ็ช 

ระดับภาค/ 
เกยีรติบัตรเป็นครูส่งเสริมการอ่านใน
โครงการนานมีบุ๊คสรีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 

บริษัท 
นานมีบุ๊คส์ จ ากัด 

1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ 
2. นางสาวชุติกาญจน์ เชียวเขตรวิทย์ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
เกียรติบัตรครูผู้สอนการประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ 
2. นางสาวชุติกาญจน์ เชียวเขตรวิทย์ 

ระดับภาค/ 
เกียรติบัตรครูผู้สอนการประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 งานลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ 
2. นางสาวชุติกาญจน์ เชียวเขตรวิทย์ 

ระดับชาติ/ 
เกียรติบัตรครูผู้สอนการประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ 
2. นายอนุวัตร  กว้างทุ่ง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
เกียรติบัตรครูผู้สอนการประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางขวัญศุภางค์ รัตนวิบูลยเลิศ 
2. นายอนุวัตร  กว้างทุ่ง 

ระดับภาค/ 
เกียรติบัตรครูผู้สอนการประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางสาวจงกลนี  ลีนะกุล 
2. นางวรรณวิภา  ปลอบโยน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
เกียรติบัตรครูผู้สอนการประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 งานลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นายชัยวัฒน ์ ทองเพ็ช 
2. นางสาวนันทกา  เดชสนธิ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
เกียรติบัตรครูผู้สอนการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. นางขวัญศุภางค์   
รัตนวิบูลยเลิศ 
2. นางพรรณี  อภิญญานุวัฒน์ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
เกียรติบัตรครูผู้สอนการประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายจิรัฏฐ์  ภูษาวิโศธน ์ - ครูสอนสุขศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2559 
- ครูผู้ฝึกซ้อมกีฬามวยไทยสมัครเล่น ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 
 

-  สพฐ. 42 

นายพิสิฏฐ์  เสืออุดม 
 
 
 
 

-  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

-  สพฐ. 42 

นายศศิพงศ์  สว่างศรี -  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

-  สพฐ. 42 

นายสมชาย  แสงสาคร -  ครูผู้ซึกซ้อมนักเรียนคัดเลือก Audition 
ทักษะนักเตะมืออาชีพ จากสโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าส 

-  สโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าส 

นายรณเทพ  เปรมจิตต์ - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 
 

-  สพฐ. 42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางกนกวรรณ สุรรณรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
-  น านักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหา    
และ ชมนิทรรศการมหกรรมแพทย์แผนไทย
และตลาดนัดสุขภาพ 

-  สพฐ. 42 
 
 
 
 
 

-  เขตสุขภาพภาคเหนือ 
17 จังหวัด 

นายภูริวัฑฒ์  แววคล้ายหงษ์ - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

-  สพฐ. 42 

1. นายอภิวัฒน์  บึงมุม 
2.นายธีรพงศ์  ธารทิพย์วงศ์ 
3. นางสาววรมน   วีตะเสวีระ 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลรอง
ชนะเลิศ  อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม 
ระดับชั้น ม.1 –ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

42 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลรอง
ชนะเลิศ  อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์
เพ่ือให้บริการ ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

42 
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ประเภทคร ู(ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. นายอภิวัฒน์  บึงมุม 
2.นายธีรพงศ์  ธารทิพย์วงศ์ 
3. นางสาววรมน   วีตะเสวีระ 

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ    
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ 
เขต 1 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับจังหวัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ 
เขต 1 

1. นายอภิวัฒน์  บึงมุม 
2. นางสาววรมน   วีตะเสวีระ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ
และถ้วยรางวัลโทเทม (Totem) กิจกรรม
เดินทางไกล ในงานชุมนุมลูกเสือ        
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ 
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 
 84 พรรษา  12 สิงหาคม 2559   
ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2559    
ณ ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สพฐ. (ภาคเหนือ) 
งานชุมนุมลูกเสือเฉลิม     

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    86 
 

ค. ประเภทนักเรียน 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน(ระบุชื่อ) 
1. เด็กหญิงชนิตา  อิคุอิ 
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ตรงตระกูล 
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 
แอนิเมชั่น   (2D Animation) 
ม.1 – ม.3 

สพม.เขต 42 

1. เด็กหญิงธนาวดี  โชคสัจจะวาที 
2. เด็กหญิงโชติภา  กรีโภชน ์
เหรียญทอง 

ระดับภาคเหนือ/การแข่งขัน    
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 

สพฐ. 

1. นายจิรานุวัฒน์  พวงนิล 
2. นางสาวธันย์ชนก  เทพแก้ว
เหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6 

สพม.เขต 42 

1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  รอดแสวง 
2. เด็กหญงิปัญวสาข์  รัตนสิงห์ 
เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.1 – ม.3 

สพม.เขต 42 

1. นางสาวจิรารัตน์  ปานทัพ 
2. นางสาวนาตาชา  จันทร์อิ่ม 
เหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ม.1 – ม.3 

สพม.เขต 42 

1. เด็กชายพงศกร  ภักดีจันทร์ 
2. เด็กชายพชรพล  แซ่หลี 
เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1 – ม.3 

สพม.เขต 42 

1. เด็กหญิงชนาภัทร  จิตตะ 
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  สกุลเนตร 
เข้าร่วม 

ระดับภาคเหนือ/ 
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1 – ม.3 

สพฐ. 

1. นางสาวจันทกานต์  ชื่นชาติ 
2. นางสาวนนทวรรณ  ไพโรจน์
วิวัฒน์วงค์ 
เหรียญทองแดง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4 – ม.6 

สพม.เขต 42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. นางสาวบุญยาภรณ์  วิยาภรณ์ 
2. นางสาวศศิกุล  พลอยนวลงาม 
เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการสร้าง Web Applications 
ม.4-ม.6 

สพม.เขต 42 

1. นางสาวสุธีรา  เพชรนาม 
2. นางสาวอรนลิน  บุญยืน 
เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการเขียนโปรแกรม 
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6 

สพม.เขต 42 

1. เด็กหญิงจิตติมา  มากมาย 
2. เด็กหญิงฐินัดชา  อุดมผล 
3. เด็กชายปรเมศวร์  หมอชื่น 
เหรียญทอง 

ระดับภาคเหนือ/ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 – ม.3 

สพฐ. 

1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีทอง 
2. นางสาวธันย์ชนก  ท้ายเมือง 
3. นางสาวนภาวรรณ  เดชดี 
เหรียญทอง 

ระดับประเทศ/ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4 – ม.6 

สพฐ. 

1. นางสาวปภพกณก  สุวรรณ์กร 
2. นายพุฒิพร  เฉลิมพันธ์ 
เหรียญทองแดง 

ระดับภาคเหนือ/ 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4 – ม.6 

สพฐ. 

1. เด็กหญิงอนันตญา  สมบุญโภชน์ 
เหรียญทอง  

ระดับภาคเหนือ/ 
การแข่งขันการวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรม Paint  
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ 
 ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

สพฐ. 

1. เด็กหญิงบงกชรัตน์  บัวมีธูป 
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ตะโพนทอง 
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ประเสริฐสุข 
เหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
ม.1 – ม.3 

สพม.เขต 42 

1. นางสาวฐิติพร  พวงสมบัติ 
2. นางสาววรรณิษา  พวงสานต์ 
3. นายวสุพล  ฉิมพาลี 
เหรียญทอง 

ระดับภาคเหนือ/ 
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
ม.4 – ม.6 

สพฐ. 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. เด็กหญิงยุภา  แตงไทย 
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองจันทร์ 
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศุภนิเวศน์ 
เหรียญเงิน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
ม.1 – ม.3 

สพม.เขต 42 
 

1. เด็กหญิงณัฐชา  อินทกูล 
2. เด็กหญิงวัชรีญาพร  คล้ายสมาน 
3. เด็กหญิงศุภากร  แสงสีนิล 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 

สพม.เขต 42 
 

1. เด็กหญิงณัฐชา  อินทกูล 
2. เด็กหญิงวัชรีญาพร  คล้ายสมาน 
3. เด็กหญิงศุภากร  แสงสีนิล 
เหรียญทอง 

ภาคเหนือ/ 
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 

สพม.เขต 42 

1. นางสาวศิรประภา  กันหยุย 
2. นางสาวธฤษวรรณ   ตั้งประทีป 
3. นางสาวบุญธิดา  พูลพันธ์ 
รองชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 66 

สพม.เขต 42 

นางสาวฉันทิกา กุลวัฒน์              
ม.6/8 
ชนะเลิศเหรียญทอง 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 

สพม.42 

นางสาววิรัลยา วิชิตนาค              
ม.6/8 
ชนะเลิศเหรียญทอง 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การพูดเพ่ืออาชีพภาษาฝรั่งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 

สพม.42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายคณิน พรมมา ม.5/8 
นางสาวฐิติกานต์ เฮงประเสริฐ ม.5/8 
นางสาวกาญจนสุดา ธีวีระพันธ์  
ม.5/8 
นางสาวณัฐนิการ์ อ าพาพันธ์  ม.5/8 
นางสาวศศิธร ธูปบูชา ม.5/8 
ชนะเลิศเหรียญทอง 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 
 
 
 

สพม.42 

นางสาวปิยธิดา กลั่นแก้ว ม.6/8 
นางสาวจีราภา อ่องทิพย์ ม.6/8 
ชนะเลิศเหรียญทอง 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การน าเสนอโครงงานภาษา
ฝรั่งเศส ระดับชั้นม.4-6 

สพม.42 

นายเฉลิมลาภ ระฆัง ม.6/7 
นางสาวฌัชฌา บุญส าลี ม.6/7 
นางสาวบุสริน ตามพหัตถิ์  ม.6/7 
นางสาวฉันทิกา กุลวัฒน์  ม.6/8 
นางสาวดุษฎี บุญโสภาคย์ ม.6/8 
รางวัลชมเชยอันดับ 1 

ประเทศ/ 
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
 
 
 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววิรัลยา วิชิตนาค  ม.6/8 
รางวัลชมเชย อันดับ 1 

ประเทศ/ 
การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 
นางสาววิรัลยา วิชิตนาค ม.6/8 
อันดับที่ 11 เหรียญทอง 

ภาค/ 
การพูดเพ่ืออาชีพภาษาฝรั่งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 

สพม.35 

นางสาวฉันทิกา กุลวัฒน์ ม.6/8 
อันดับที่ 14 เหรียญเงิน 

ภาค/ 
การพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 

สพม.35 

นายคณิน พรมมา ม.5/8 
นางสาวฐิติกานต์ เฮงประเสริฐ ม.5/8 
นางสาวกาญจนสุดา ธีวีระพันธ์ ม.5/8 
นางสาวณัฐนิการ์ อ าพาพันธ์ ม.5/8 
นางสาวศศิธร ธูปบูชา ม.5/8 
อันดับที่ 6 เหรียญทอง 

ภาค/ 
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ระดับชั้นม.4-6 

สพม.35 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวปิยธิดา กลั่นแก้ว  ม.6/8 
นางสาวจีราภา อ่องทิพย์ ม.6/8 
อันดับที่ 5 เหรียญเงิน 

ภาค/ 
การน าเสนอโครงงาน 
ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นม.4-6 

สพม.35 

ด.ช.สมิทธิ์  เชื้อมอญ ม.2/7 
เหรียญทอง 

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันเล่านิทาน  
(Story Telling)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

น.ส.จิณณพัต  มาลัยมาตร์ ม.5/7  
เหรียญทอง  

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันเล่านิทาน  
(Story Telling)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด.ญ.วิลาวัลย ์ ค าหมู่ ม.2/7 
เหรียญเงิน 

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์  
(English Speech) 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด.ญ.ปัณฑารีย์  มีมุข ม.3/7 
เหรียญทอง 

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขนัสะกดค าภาษาอังกฤษ 
(Spelling Bee)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นายมฆเรศ  ฉันทวิบูลชัย ม.5/7 
เหรียญทอง 

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ 
(Spelling Bee)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด.ญ.ศลิษา  ติยสถาพร  ม.1/7
เหรียญทองแดง                            

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันร้องเพลง  
(Singing Contest)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นางสาวภาคิณี  ศิริธนะ  ม.5/7 
เหรียญเงิน     

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันร้องเพลง  
(Singing Contest)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายณวิบูล  ชมพู่ ม.5/7 
นายธนภัทร  พานิชกิจ ม.4/7       
เหรียญทองแดง 

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขัน Crossword  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ด.ญ.พิชชา  ศรีบัว 
ด.ญ.ภาวิดา  ปัทมาลัย 
ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์  เจียตระกูล  ม.2/7       
เหรียญเงิน 

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
(Math Project)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

น.ส.ภัสราวรรณ  นาคชุ่ม ม.4/7       
นายญาณกิตติ์ อุยยานกิจ 
น.ส.เวธิณี    บุตรศรีภูมิ  ม.5/7                                 
เหรียญเงิน 

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
(Math Project)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ด.ญ.ซูซาน  นีลเซ่น 
ด.ญ.เก็จชาณัฐ  แพรขาว 
ด.ญ.ลาลิตา  เฮนทิช ม.2/7               
เหรียญทองแดง 

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(Science Project)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

น.ส.รติรส  สิงหลักษณ์ ม.5/7       
น.ส.ณัชชา  บัวมา 
น.ส.รมย์ธีรา  หิรัณย์เศรณี ม.6/7       
เหรียญเงิน                             

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(Science Project) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ด.ญ.พนัชกร   สวนอาษา 
ด.ญ.กุลปรียา  รักดี 
ด.ญ.ศมน  ทองเป้า   ม.2/7       
เหรียญเงิน                             

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ 
(Computer Project)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

นายนันท์นภัส  สุขทวี 
น.ส.ณัชชา  ศรีปั้น 
นายธรณัส  ทองเรือง ม.5/7        
เหรียญทอง               

EP/MEP เขตภาคเหนือ/ 
การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ 
(Computer Project)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

 

นายปิติการ  สายวาริน 
นายอรัน  สุวรรณฤทธิ์ ม.5/1 
ล าดับที่ 6  ในรอบคัดเลือก 

เขตภาคเหนือ/  การแข่งขัน 
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PTTEP 
English Quiz 2016 

บริษัท ปตท.สผ. 
ประเทศไทย 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ด.ญ.แววปรารถนา  เทศนีย์  ม.2 
ยอดเยี่ยม อันดับ 1 รับโล่รางวัล 

เขตฯ สพม.42/ คัดลายมือ  ม.ต้น สพม.42 

น.ส.ภาวรินทร์  จันทร์สุวรรณ 
ดีเด่น 

สพม.42/ คัดลายมือ  ม.ปลาย สพม.42 

ด.ญ.ธนาวดี  โชคสัจจะวาที  ม.3 
ยอดเยี่ยม 

สพม.42/ การเขียนเรียงความ  
ม.ต้น 

สพม.42 

น.ส.ภัทรวรรณ  พ่วงเสือ ม.6 
ยอดเยี่ยม 

สพม.42/ 
การเขียนเรียงความ ม.ปลาย 

สพม.42 

ด.ญ.น้ าฝน  ปิติ ม.2 
ชมเชย 

สพม.42/ 
การแต่งกลอนสุภาพ ม.ต้น 

สพม.42 

น.ส.จันทกร  เผือกกล่อม 
ดีเด่น 

สพม.42/  การแต่งค าประพันธ์
ประเภทฉันท์ ม.ปลาย 

สพม.42 

น.ส.ศศิประภา  รุ่งฉวี  ม.6 
ดีเด่น 

สพม.42/การอ่านเอาเรื่อง 
ตามแนว PISA ม. ปลาย 

สพม.42 

ด.ญ.กนกลักษณ์  รอดแสวง ม.3 
ดี 

สพม.42/ การอ่านเอาเรื่อง 
ตามแนว PISA ม.ต้น 

สพม.42 

ด.ช.กฤษกร  วงค์วัฒนะ ม.3 
ดีเด่น 

สพม.42/เขียนตามค าบอก  ม.ต้น สพม.42 

นางสาวภัทชา  จรรยาวงศ์ ม.6 
เข้าร่วมการแข่งขัน 

สพม.42/ เขียนตามค าบอก   
ม.ปลาย 

สพม.42 

ด.ช.กฤษกรวงค์วัฒนะ 
ชนะเลิศ 

จังหวัด/  การแข่งขันสะกดค า
ภาษาไทย ม.ต้น 

ม.ราชภัฏนครสวรรค ์

นางสาวปณิธาน  จันทร์พุฒิพงศ์ 
ชมเชย 

จังหวัด/  การแข่งขันสะกดค า
ภาษาไทย ม.ปลาย 

ม.ราชภัฏนครสวรรค ์

ด.ญ.ธนาวดี  โชคสัจจะวาที ม.3 
ด.ญ.โชติภา  กรีโภชน์ม.3 
ด.ญ.กัญญ์วรามั่นศักดิ์  ม.3 
รองชนะเลิศ  อันดับ 4 

จังหวัด/ การแข่งขันตอบปัญหา 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

สโสรไลออนส์สากล 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายกิตติชัย สุนทรบุตร ม.5 
น.ส.สกาวรัตน์ แพ่งเกสร ม.5 
น.ส.กมลชนก  มีส าราญ ม.5 
รองชนะเลิศ  อันดับ 2 

จังหวัด/ การแข่งขันพาที
สร้างสรรค์ ม.ปลาย 

 

สพม.42 

ด.ญ.แววปรารถนา  เทศนีย์ ม.2 
เหรียญทอง 

สพม.42/ คัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.ต้น  

สพม.42 

น.ส.จิราวรรณ  เรืองจันทร์  
เหรียญทอง อันดับ 1 

สพม.42/  
คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.ปลาย 

สพม.42 

ด.ญ.อนุธิดา  ปิ่นสอางค์  ม.3 
เหรียญเงิน 

สพม.42/ อ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA  ม.1-ม.3 

สพม.42 

น.ส.ช่อลัดดา  รักกลิ่น 
เหรียญทอง อันดับ 1 

สพม.42/ อ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-ม.6 

สพม.42 

เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสุวรรณ์  
เหรียญเงิน 

สพม.42/ เรียงร้อยถ้อยความ  
ม.1-ม.3 

สพม.42 

นางสาวสุทัตตา  ขันทับทิม  
เหรียญเงิน 

สพม.42/ เรียงร้อยถ้อยความ  
ม.4-ม.6 

สพม.42 

เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมชาติ  
เหรียญทอง อันดับ 1 

สพม.42/ 
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

สพม.42 

นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์ 
เหรียญทอง อันดับ 1 

สพม.42/  
การท่องอาขยานท านองเสนาะ 
 ม.4-ม.6 

สพม.42 

1.เด็กหญิงศิริรักษ์    วชีระสุทธิ์ 
2. เด็กหญิงวันเลิศ   บูรพางกูร 
3. เด็กหญิงวีรวรรณ การสมพิศ  
เหรียญทองแดง 

สพม.42/  
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
 ม.1-ม.3 

สพม.42 

1.น.ส.บุษบากร  เทพพนม 
2. น.ส.สุชาดา  เหล่าแสงไทย 
3. น.ส.สุรารักษ์  มีเกิด  
เหรียญทองแดง 

สพม.42/  
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ม.4-ม.6 

สพม.42 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    94 
 

ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายกิตติชัย สุนทรบุตร ม.5 
น.ส.สกาวรัตน์ แพ่งเกสร ม.5 
น.ส.กมลชนก  มีส าราญ ม.5 
รองชนะเลิศ  อันดับ 2 

จังหวัด/ การแข่งขันพาที
สร้างสรรค์ ม.ปลาย 

 

สพม.42 

ด.ญ.แววปรารถนา  เทศนีย์ ม.2 
เหรียญทอง 

สพม.42/ คัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.ต้น  

สพม.42 

1.ด.ญ.นัยน์ชนก  ปวนกัน 
2. ด.ญ.อังคณา  กลิ่นเจริญ  
รางวัลเหรียญทอง 
 

สพม.42/ 
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11( ม.1-ม.3) 

สพม.42 

1. น.ส.จันทกร  เผือกกล่อม 
2. น.ส.วารุณี  โตเขียว  
เข้าร่วมการแข่งขันขัน 

สพม.42/ 
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (ม.4-ม.6)  

สพม.42 

1.เด็กหญิงธิดารัตน์  หลังมี 
2.เดก็หญิงพิมพ์ตะวัน  ปรีนคร 
3.เด็กชายโภควินคัมภิรานนท์ 
เหรียญทอง 

สพม.42/ 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สพม.42 

1.นางสาวรัชดาพร  บุญสินชัย 
2.นางสาวนิลยา  บัวคลี ่
3.นางสาวรภัสพงษ์ภะเดิม 
เหรียญทอง อันดับ 1 

สพม.42/ 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สพม.42 

น.ส.ช่อลัดดา  รักกลิ่น 
เหรียญทองแดง 
 

ภาคเหนือ/  
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  
ม.4-ม.6 

สพฐ. 

น.ส.จิราวรรณ  เรืองจันทร์  
เหรียญทองแดง 
 

ภาคเหนือ/  
คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.ปลาย 

สพฐ. 

1.นางสาวรัชดาพร  บุญสินชัย 
2.นางสาวนิลยา  บัวคลี ่
3.นางสาวรภัสพงษ์ภะเดิม 
เหรียญเงิน 

ภาคเหนือ/  
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สพฐ. 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมชาติ  
เหรียญทอง  
 

ภาคเหนือ/  
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

สพฐ. 

นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์ 
เหรียญทอง  
 

ภาคเหนือ/  
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.4-ม.6 

สพฐ. 

นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์ 
เหรียญทอง  
 

ชาติ/ การท่องอาขยานท านอง
เสนาะ  ม.4-ม.6 

สพฐ. 

เด็กชายปธานิน  เตชะประเสริฐกุล 
คะแนนยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอันดับ 
1  ชั้น ม.1 
 

จังหวัด/  
การทดสอบความรู้ภาษาไทย 
กับส านักพิมพ์เสริมปัญญา 
ระดับ ม.ต้น 

ส านักพิมพ์ 
เสริมปัญญากับโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ 

เด็กชายขยธร สร้อยสวิงและ 
เด็กหญิงพิมพ์พิมชนก  วันที 
คะแนนยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอันดับ 
1  ชั้น ม.2 

จังหวัด/  
การทดสอบความรู้ภาษาไทย 
กับส านักพิมพ์เสริมปัญญา 
ระดับ ม.ต้น 

ส านักพิมพ์ 
เสริมปัญญากับโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ 

เด็กชายปรเมศร์  หมอชื่น 
คะแนนยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอันดับ 
1  ชั้น ม.3 

จังหวัด/  
การทดสอบความรู้ภาษาไทย 
กับส านักพิมพ์เสริมปัญญา 
ระดับ ม.ต้น 

ส านักพิมพ์ 
เสริมปัญญากับโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ 

นางสาวณิชากร  จิตรสุนทร 
คะแนนยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอันดับ 
1 ชั้น ม.6 
  
 

จังหวัด/  
การทดสอบความรู้ภาษาไทย 
กับบริษัทท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์
จ ากัด ระดับ ม.ปลาย 

บริษัทท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์
จ ากัด โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

ด.ญ.แววปรารถนา  เทศนีย์ ม.2 
เหรียญทอง 

สพม.42/  
คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.ต้น  

สพม.42 

น.ส.จิราวรรณ  เรืองจันทร์  
เหรียญทอง  
อันดับ 1 

สพม.42/  
คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.ปลาย 

สพม.42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ด.ญ.อนุธิดา  ปิ่นสอางค์  ม.3 
เหรียญเงิน 

สพม.42/  
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA   
ม.1-ม.3 

สพม.42 

น.ส.ช่อลัดดา  รักกลิ่น 
เหรียญทอง  
อันดับ 1 

สพม.42/  
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  
ม.4-ม.6 

สพม.42 

เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสุวรรณ์  
เหรียญเงิน 

สพม.42/  
เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 

สพม.42 

นางสาวสุทัตตา  ขันทับทิม  
เหรียญเงิน 

สพม.42/  
เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 

สพม.42 

เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมชาติ  
เหรียญทอง  
อันดับ 1 

สพม.42/  
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

สพม.42 

นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์ 
เหรียญทอง  
อันดับ 1 

สพม.42/  
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.4-ม.6 

สพม.42 

1.เด็กหญิงศิริรักษ์    วชีระสุทธิ์ 
2. เด็กหญิงวันเลิศ   บูรพางกูร 
3. เด็กหญิงวีรวรรณ การสมพิศ  
เหรียญทองแดง 

สพม.42/  
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ม.1-ม.3 

สพม.42 

1.น.ส.บุษบากร  เทพพนม 
2. น.ส.สุชาดา  เหล่าแสงไทย 
3. น.ส.สุรารักษ์  มีเกิด  
เหรียญทองแดง 

สพม.42/  
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ม.4-ม.6 

สพม.42 

1.ด.ญ.นัยน์ชนก  ปวนกัน 
2. ด.ญ.อังคณา  กลิ่นเจริญ  
รางวัลเหรียญทอง  

สพม.42/  
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่กาพย์ยานี 11 
( ม.1-ม.3) 

สพม.42 

1. น.ส.จันทกร  เผือกกล่อม 
2. น.ส.วารุณี  โตเขียว  
เข้าร่วมการแข่งขันขัน 

สพม.42/  
กวีเยาวชนคนรุน่ใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (ม.4-ม.6)  

สพม.42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1.เด็กหญิงธิดารัตน์  หลังมี 
2.เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  ปรีนคร 
3.เด็กชายโภควินคัมภิรานนท์ 
เหรียญทอง 

สพม.42/  
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สพม.42 

1.นางสาวรัชดาพร  บุญสินชัย 
2.นางสาวนิลยา  บัวคลี ่
3.นางสาวรภัสพงษ์ภะเดิม 
เหรียญทอง อันดับ 1 

สพม.42/  
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สพม.42 

น.ส.ช่อลัดดา  รักกลิ่น 
เหรียญทองแดง 

ภาคเหนือ/  
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 

สพฐ. 

น.ส.จิราวรรณ  เรืองจันทร์  
เหรียญทองแดง 

ภาคเหนือ/  
คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.ปลาย 

สพฐ. 

1.นางสาวรัชดาพร  บุญสินชัย 
2.นางสาวนิลยา  บัวคลี ่
3.นางสาวรภัสพงษ์ภะเดิม 
เหรียญเงิน 

ภาคเหนือ/  
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สพฐ. 

เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมชาติ  
เหรียญทอง  

ภาคเหนือ/  
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

สพฐ. 

นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์ 
เหรียญทอง  

ภาคเหนือ/  
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.4-ม.6 

สพฐ. 

นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์ 
เหรียญทอง  

ระดับชาติ/  
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.4-ม.6 

สพฐ. 

นายฉัตรชัย  ฉุยฉาย 
เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการและอ่าน
หนังสือครบตามก าหนด 

เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ
นานมีบุ๊คสรีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด 

เด็กชายปธานิน  เตชะประเสริฐกุล 
คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1  ชั้น ม.1 

จังหวัด/ การทดสอบความรู้ภาษาไทย  
กับส านักพิมพ์เสริมปัญญา ระดับ  
ม.ต้น 

ส านักพิมพ์เสริมปัญญา 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กชายขยธร สร้อยสวิงและ 
เด็กหญิงพิมพ์พิมชนก  วันที 
คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1  ชั้น ม.2 

จังหวัด/  
การทดสอบความรู้ภาษาไทย  
กับส านักพิมพ์เสริมปัญญา ระดับ ม.ต้น 

ส านักพิมพ์เสริมปัญญา 

เด็กชายปรเมศร์  หมอชื่น 
คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1  ชั้น ม.3 

จังหวัด/  
การทดสอบความรู้ภาษาไทย  
กับส านักพิมพ์เสริมปัญญา ระดับ ม.ต้น 

ส านักพิมพ์เสริมปัญญา 

1.เด็กหญิงญาดา   คงคดี                     
2. เด็กหญิงโสรญา   แป้นจันทร์                       
3.เด็กชายณัฐนันท์  สุขส าราญ 
รางวัลชมเชย 

ภูมิภาค/  
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์                         
ระดับภูมิภาค  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครสวรรค์ 

1. เด็กชายสุเมธ    ธารณะ 
2. เด็กชายสุทิวัส    ศรีนุช 
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ไกรสัย 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวณัฐณิชา    เเจ้งจงดี 
2. นางสาวนิศามณี    รุ่งฉวี 
3. นางสาวกนกวรรณ    เปรมทอง 
รางวัลที่ 4 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทองม่วง 
2. เด็กหญิงวณัฐสนันท์    อยู่ยอด 
3. เด็กหญิงโชติภา    กรีโภชน์ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวนภาวรรณ    เดชดี 
2. นางสาวกนกวรรณ    ศรีทอง 
3. นางสาวรุ้งลาวรรณ    สุขเจริญ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง  ม.4-ม.6 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กชายชัชวาล    เนื่องตุ้ย 
2. เด็กชายณัฐพล    โอรักษ์ 
3. เด็กชายอภิเดช    หะริสุข 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. นางสาวนริศา    เทียนนาวา 
2. นายจิณณาภัทร์    หมีโต 
3. นางสาวพัชรากร    รังสูงเนิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวญาดา    ทับโต 
2. เด็กชายณัฐนันท์    สุขส าราญ 
3. นางสาวโสรญา    แป้นจันทร์ 
รางวัลที่ 4 เหรียญทอง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นายภัทรกฤต    วิจิตรพัฒนะ 
2. นางสาวสุพิชญา    เรือนไทย 
3. นายพิพัฒน์    เรืองอินทร์ 
รางวัลที่ 4 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กหญิงอรอนงค์    เอ่ียมศิริ 
2. เด็กหญิงอภิสรา    เอ้ือไพศาล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์  ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวมนัสวีร์    วรกรรณ์ 
2. นางสาวเขมิกา    วงศ์เรือนค า 
รางวัลที่ 5 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/  
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กชายพิทักษ์พงษ์    สุทธิศักดิ์ 
2. เด็กชายอฐพล    แสงซื่อ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  
ประเภทบินนาน   
(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กชายชยธร    สร้อยสวิง 
2. เด็กชายรณกร    เมฆวิมานลอย 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  
ประเภทบินไกล  (โดยการปล่อยด้วยมือ)  
ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวธันย์ชนก  เทพแก้ว 
2. นางสาวกนกวรรณ  เปรมทอง 
3. นางสาวนนทวรรณ ไพโรจน์วิวัฒน์วงศ์ 
4. นางสาวอรนลิน  บุญยืน 
5. นางสาวชนิสรา   ศรีผึ้ง 

สพฐ./ 
การแข่งขันน าเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัปยุทธ์ 
ประจ าปี 2560  
 

ศูนย์เครือข่าย 
ภาคเหนือตอนล่าง 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    100 
 

ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1.เด็กหญิงญาดา   คงคดี                     
2. เด็กหญิงโสรญา   แป้นจันทร์                       
3.เด็กชายณัฐนันท์  สุขส าราญ 
รางวัลชมเชย 

ภูมิภาค/ 
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ระดับภูมิภาค  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครสวรรค์ 

1. เด็กชายสุเมธ    ธารณะ 
2. เด็กชายสุทิวัส    ศรีนุช 
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ไกรสัย 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวณัฐณิชา    เเจ้งจงดี 
2. นางสาวนิศามณี    รุ่งฉวี 
3. นางสาวกนกวรรณ    เปรมทอง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทองม่วง 
2. เด็กหญิงวณัฐสนันท์    อยู่ยอด 
3. เด็กหญิงโชติภา    กรีโภชน์ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวนภาวรรณ    เดชดี 
2. นางสาวกนกวรรณ    ศรีทอง 
3. นางสาวรุ้งลาวรรณ    สุขเจริญ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กชายชัชวาล    เนื่องตุ้ย 
2. เด็กชายณัฐพล    โอรักษ์ 
3. เด็กชายอภิเดช    หะริสุข 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวนริศา    เทียนนาวา 
2. นายจิณณาภัทร์    หมีโต 
3. นางสาวพัชรากร    รังสูงเนิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวญาดา    ทับโต 
2. เด็กชายณัฐนันท์    สุขส าราญ 
3. นางสาวโสรญา    แป้นจันทร์ 
รางวัลที่ 4 เหรียญทอง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 
 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. นายภัทรกฤต    วิจิตรพัฒนะ 
2. นางสาวสุพิชญา    เรือนไทย 
3. นายพิพัฒน์    เรืองอินทร์ 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กหญิงอรอนงค์    เอ่ียมศิริ 
2. เด็กหญิงอภิสรา    เอ้ือไพศาล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์  ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวมนัสวีร์    วรกรรณ์ 
2. นางสาวเขมิกา    วงศ์เรือนค า 
5 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กชายพิทักษ์พงษ์    สุทธิศักดิ์ 
2. เด็กชายอฐพล    แสงซื่อ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  
ประเภทบินนาน โดยการติดล้อบินขึ้น
จากพ้ืน) ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. เด็กชายชยธร    สร้อยสวิง 
2. เด็กชายรณกร    เมฆวิมานลอย 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42/ 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  
ประเภทบนิไกล โดยการปล่อยด้วยมือ)  
ม.1-ม.3 

สพม. เขต 42                    
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) 

1. นางสาวธันย์ชนก  เทพแก้ว 
2. นางสาวกนกวรรณ  เปรมทอง 
3. นางสาวนนทวรรณ ไพโรจน์วิวัฒน์วงศ์ 
4. นางสาวอรนลิน  บุญยืน 
5. นางสาวชนิสรา   ศรีผึ้ง 

สพฐ./ 
การแข่งขันน าเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัปยุทธ์ 
ประจ าปี 2560  
 

ศูนย์เครือข่าย 
ภาคเหนือตอนล่าง 

เด็กหญิงจิราพร  กลิ่นกรอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

นางสาวจตุพร  ฉัตรอักษรานนท์ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงศศิภา  ปานวารี 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

นางสาวสุภัค  อิ่มสมบัติ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสีม.4-ม.6 

สพม.เขต42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวสุภัค  อิ่มสมบัติ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

นางสาวรัตนากร  บัวขาว 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

นายอภิณพ  สมรูป 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กชายกรฏ  นิลยี่เรือ 
เด็กหญิงอภิญญา  ใจเยี่ยม 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย 
การปะติด ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงปริชญา  ดีพร้อม 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

นางสาวนิชนันทน์ ใจส าริด 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลจนบาตร 
เด็กหญิงประภาวรินทร์ นิ่มเฉลิม 
เด็กหญิงภิญญดา บุญยวัตน์ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

นายณัฐพล  สุยะ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กชายกิตติธัช  ศรีขจร 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวมัลลิกา ฤทธิ์เทพ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงวิลาวัลย์  พรมเชื้อ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

เด็กชายกิตติธัช  ศรีขจร 
นางสาวชรัญยา  พรหมชาติ 
เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน 
เด็กหญิงณัฐพร  พิทักษ์ทิม 
เด็กชายณัฐภูมิ  หนองเต่า 
เด็กชายธนากร  ภมร 
เด็กชายธีรภัทร  คะเชนทรภักดิ์ 
เด็กหญิงนงนภัทร  ยิ้มอยู่ 
เด็กหญิงน้ าทิพย์ มังสังข์ 
เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล 
เด็กหญิงพรหมพร วงค์แก้วโพธิ์ทอง 
นางสาวมัลลิกา ฤทธิ์เทพ 
เด็กหญิงวิลาวัลย์ พรมเชื้อ 
เด็กหญิงสุรสวดี จันทร 
นางสาวเกศราพรรณ์ แจ่มเทพย์ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม. 1-ม.6  

สพม.เขต42 

เด็กหญิงกชพร สุขใจ 
เด็กหญิงกุลพัชร  อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 
เด็กหญิงฐิตาพร นนทน า 
เด็กชายปัญญาวุธ เจริญทรัพย์ 
เด็กหญิงศลิษา ติยสถาพร 
เด็กหญิงศศิภา ทับทิมศรี 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กชายกิตติธัช  ศรีขจร 
เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน 
นายณัฐพล  สุยะ 
เด็กชายณัฐภูมิ  หนองเต่า 
เด็กหณิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม 
เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล 
เด็กหญิงพรหมพร วงค์แก้วโพธิ์ทอง 
เด็กหญิงพรไพลิน สีสิงห์ 
นางสาวมัลลิกา ฤทธิ์เทพ 
เด็กหญิงวิลาวัลย์ พรมเชื้อ 
เด็กหญิงสุรสวดี จันทร 
นางสาวเกศราพรรณ์ แจ่มเทพย์ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ ม. 1-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

นายกฤษณ  พัสสารีกิจ 
4 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงโชติรัตน์  ไผ่เถื่อน 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

นางสาวภิญญดา  ไผ่เถื่อน 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

นายถิราวุฒิ  อัฑฒะฐิติ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุงประเภทชาย ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมส าราญ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุงประเภทหญิง ม.1-3 

สพม.เขต42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวสุมิตา  ข ากระแสร์ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมส าราญ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-3 

สพม.เขต42 

นางสาวสกาวรัตน์ แพงเกษร 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-6 

สพม.เขต42 

เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.1-3 

สพม.เขต42 

นายปัณภัทร์  รอทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.4-6 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงอาทิตยา  ภุมมา 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขนัขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-3 

สพม.เขต42 

นางสาวบสริน  ตามพหัตถ์ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.4-6 

สพม.เขต42 

นางสาวกมลวรรณ  สิทธาชัย 
เด็กหญิงกัลยณัฐ  ศรีมาลา 
นายจักรกฤษ  ตั้งแต่ง 
เด็กหญิงธัญยชนก  วราสินธุ์ 
นายปริญญา  หนุนทรัพย์ 
เด็กหญิงพัธทรนันท์ เทียนธัญกรณ์ 
นางสาวพิชญธิดา  พิมมล 
เด็กหญิงศจิรัฐพรรณ  คุ้มอยู่ 
นายอภิสิทธิ์  เล็กข า 
นางสาวเก็จมณี  หมอนขูเกศ 
4 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-6 

สพม.เขต42 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    106 
 

ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวกณิกนันต์  นาคกลาย 
นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ธนะบูรณ์ 
นางสาวกัญญารัตน์  เมืองงาม 
นางสาวจันทวรรณ  นิลบรรหาญ 
นางสาวจิรณชา  นิลทับ 
นางสาวชนกกานต์  แฟงเมือง 
นางสาวญาณกร  ยะสุกริม 
นางสาวณฐิชาญ์  ดอนสีดา 
นางสาวณัจรินทร์  หมีทอง 
นางสาวทิพรัตน์  เกษวิริยะการ 
นางสาวนลิน  ดิษฐรักษ์ 
นางสาวนัทธมน  อินทยากรณ์ 
นางสาวบุณยาลักษณ์  แสงโพธิ์ 
นางสาวบุษรา  ดวงแก้ว 
นางสาวประภารัตน์  อนันตะวงษ์ 
นางสาวปวริศา  กิจวานิชรุ่งเรือง 
นางสาวมินทร์ตา  โพธิ์มล 
นางสาววรรณพร  พงษ์แก้ว 
นางสาววรางคณา  ฟักเงิน 
นางสาววิภาวดี ศาสวัตภักด ี
นางสาวศลิษา  ปิยสถาพร 
นางสาวศิริพร  โจฤธิโย 
นางสาวสกาวรัตน์  แพ่งเกษร 
นางสาวสิรินภา  ชารีรมณ์ 
นางสาวสุชาดา  ดีโอด 
นางสาวสุประวีณ  อ่ิมอุระ 
นางสาวสุวนันท์  บ ารุง 
นางสาวหนึ่งฤทัย  อยู่ใจ 
นางสาวอัจฉรา  สวาสนา 
นางสาวอารีรัตน์  ช้างทองแดง 
4 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดขับขานประสานเสียง 
ม.4-6 

สพม.เขต42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กชายเบญจมาศ  เจริญรส 
นางสาวเบญจรัตน์  ปวโรภาส 
นางสาวไพลิน  ข าขาว 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดขับขานประสานเสียง 
ม.4-6 

สพม.เขต42 

นางสาวกัญญารัตน์  เมืองงาม 
นางสาวจันทวรรณ  นิลบรรหาญ 
นายนรวิชญ์  ปั้นนาค 
นายปถกาญจน์  จันทร์แจ่มศรี 
นางสาวสุประวีณ  อ่ิมอุระ 
นางสาวอารีรัตน์  ช้างทองแดง 
6 

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา/ 
การประกวดดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
 

สพม.เขต42 

เด็กชายกันทลัส  สุวที 
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนะสิการ 
เด็กหญิงดลพร  จันตนา 
เด็กชายธัญวัฒน์  อินทะกูล 
เด็กหญิงบัณฑิตารัตน์ จาบทอง 
เด็กหญิงภาพิมล  ไพจิตโรจนา 
เด็กหญิงวรางคณา นคร 
เด็กชายศรายุทธ  โพธิเกตุ 
เด็กชายอิเดช หะริสุข 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ม.1-ม.3 

สพม.เขต42 

นางสาวกัญญารัตน์ เมืองงาม 
นางสาวจันทวรรณ นิลบรรหาญ 
นายนรวิชญ์ ปั้นนาค 
นายปถกาญจน์ จันทร์แจ่มศรี 
นางสาวสุประวีณ อิ่มอุระ 
นางสาวอารีรัตน์  ช้างทองแดง 
เงิน 

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา/ 
การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายชัชชัย  กอนแก้ว 
นางสาวญาณาดี มั่นสัตย์ 
นายธนดล  โฉมทอง 
นายธนาทร  พุทรัพย์ 
นางสาวธัมย์ชนก  นิยมสมิต 
นางสาววราภรณ์  คล้ายทอง 
นายสุนัย  นาคมาตร 
นางสาวสุภาวิดา  จันทร์ศรี 
นายอภิวันทน์  ยาเพชรน้อย 
นางสาวอรินทร์ธร  หิรัณย์ธีรภาพ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ม.4-ม.6 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงกานต์รวี  พุกบ้านเก่า 
เด็กหญิงชรินรัตน์  สาลีผล 
เด็กหญิงญาสุมินทร์  อิทร์ชเด็กหญิง
ณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์ 
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี 
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ทับทอง 
เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร 
เด็กหญิงพัชราภา  ช้างพันธ์ 
เด็กหญิงวณิชชา  ชินพิพัฒน์พงศ์ 
เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้ว 
เด็กหญิงอัจฉรา  พุ่มเพชร 
เด็กหญิงแพรวา  จันทร์คงสุวรรณ 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  
ม.1-ม.3 
 
 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงจิราพร  กลิ่นรอง 
ชนะเลิศ 

ระดับภาคเหนือ/ 
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” 
 ม.1-ม.3 

จังหวัดล าปาง 

เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ 
ชนะเลิศ 

ระดับภาคเหนือ/ 
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3 

จังหวัดล าปาง 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายจิรศักดิ์  บุรีรัตน์ 
นางสาวชญาณี  พ่อค้า 
นางสาวชญานิษฐ์  ศรีเกษม 
นางสาวตวิษา  ช านาญสิลป์ 
เด็กหญิงธนาภรณ์  พลายทวี 
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี 
นางสาวนริศรา  วีระเดชะ 
นางสาวนิษฐา  จันทร์เกิด 
นางสาวปรายฟ้า  เตห่าน 
นางสาวพัชราภรณ์  คงเพ็ชร์ 
เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้ว 
นางสาวศศิธร  ทับทิมศรี 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน   
ม.4-ม.6 
 

สพม.เขต42 

เด็กหญิงกานต์รวี พุกบ้านเก่า 
เด็กหญิงชรินรัตน์  สาลีผล 
เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ชู 
เด็กหญิงณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์ 
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี 
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ทับทอง 
เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร 
เด็กหญิงพัชราภา  ช้างพันธ์
เด็กหญิงวนิชชา ชินพิพัฒน์พงศ์
เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้ว 
เด็กหญิงอัจฉรา  พุ่มเพชร 
เด็กหญิงแพรวา จันทร์คงสุวรรณ 
ชนะเลิศ 

ระดับภาคเหนือ/ 
แข่งขันระบ ามาตรฐาน  
 ม.1-ม.3 

จังหวัดล าปาง 

นางสาวรัตนากร  บัวขาว 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่2 
 

ระดับภาคเหนือ/ 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.4-ม.6 

จังหวัดล าปาง 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล 
รองชนะเลิศ อันดับที่2 

ระดับภาคเหนือ/ 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

จังหวัดล าปาง 

เด็กหญิงโชติรัตน์  ไผ่เถื่อน 
รองชนะเลิศ อันดับที่2 

ระดับภาคเหนือ/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิงม.1-ม.3 

จังหวัดล าปาง 

เด็กหญิงจิราพร  กลิ่นรอง 
อันดับ 9 เหรียญเงิน 

ระดับชาติ/ 
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” 
 ม.1-ม.3 

กรุงเทพ 

เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ 
อันดับ 4 เหรียญทอง 

ระดับชาติ/ การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3 

กรุงเทพ 

นางสาวรัตนากร  บัวขาว 
อันดับ 10 เหรียญเงิน 

ระดับชาติ/ การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

กรุงเทพ 

เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล 
อันดับ 8 เหรียญเงิน 

ระดับชาติ/ 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์  ม.1-ม.3 

กรุงเทพ 

เด็กหญิงโชติรัตน์  ไผ่เถื่อน 
อันดับ 11 เหรียญเงิน 

ระดับชาติ/ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิงม.1-ม.3 

กรุงเทพ 

เด็กหญิงกานต์รวี พุกบ้านเก่า 
เด็กหญิงชรินรัตน์  สาลีผล 
เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ชู 
เด็กหญิงณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์ 
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี 
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ทับทอง 
เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร 
เด็กหญิงพัชราภา  ช้างพันธ์
เด็กหญิงวนิชชา ชินพิพัฒน์พงศ์
เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้วเด็กหญิง
อัจฉรา  พุ่มเพชร 
เด็กหญิงแพรวา จันทร์คงสุวรรณ 
อันดับ 10 เหรียญทอง 
 

ระดับชาติ/ 
แข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 

กรุงเทพ 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1.นางสาวสุดารัตน์  ชัยชนะ 
2.นายคณิน  พรมมา 
3.นางสาวฐิติกานต์  เฮงประเสริฐ 
ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศพร้อม
เงินรางวัล 3,000 บาท 

จังหวัด/ 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 
ประจ าปี พ.ศ.2559 (5 ส.ค. 59) 

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ 

1.นางสาวสุดารัตน์  ชัยชนะ 
2.นายคณิน  พรมมา 
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 
3,000 บาท 

ระดับชาติ/ 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
เนื่องในวันรพี ประจ าปีการศึกษา 
2559 (16 ส.ค.59) 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.นางสาวสุดารัตน์  ชัยชนะ 
2.นายคณิน  พรมมา 
3.นางสาวฐิติกานต์  เฮงประเสริฐ 
ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา
พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท 

ระดับภาค/ 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
ทั่วประเทศเนื่องในวันรพี  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ระดับ
มัธยมศึกษา (23 ส.ค.59) 

ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษา 
ภาค6 

 

1.นางสาวสุดารัตน์  ชัยชนะ 
2.นายคณิน  พรมมา 
3.นางสาวฐิติกานต์  เฮงประเสริฐ 
ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 รอบชิงชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 
60,000 บาท 

ระดับชาติ/ 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
ทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจ าปี  
พ.ศ. 2559 ระดับมัธยมศึกษา (17 
ก.ย.59) 

ศาลยุติธรรม 

1.นายกิตติชัย  สุนทรบุตร 
2.นายณัฐนันท์  หอมโพธิ์ 
3.นายไตรภพ  เนียมทิพย์ 
4.นายนิติคุณ  ท้าวทอง 
5.นางสาวศศิการณ์  ยศประดับ 
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 

42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1.นายกิตติชัย  สุนทรบุตร 
2.นายณัฐนันท์  หอมโพธิ์ 
3.นายไตรภพ  เนียมทิพย์ 
4.นายนิติคุณ  ท้าวทอง 
5.นางสาวศศิการณ์  ยศประดับ 
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 

42 

1.นายกิตติชัย  สุนทรบุตร 
2.นายณัฐนันท์  หอมโพธ์ 
3.นายไตรภพ  เนียมทิพย์ 
4.นายนิติคุณ  ท้าวทอง 
5.นางสาวศศิการณ์  ยศประดับ 
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 

ระดับภาค/ 
การประกวดภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 จังหวัดล าปาง 
(14-16 ธ.ค.59) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุดารัตน์ ชัยชนะ 
เกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคม
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 

ระดับภาค/ 
ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดีศรี
สังคม (24 ม.ค.60) 

ส านักงานอธิบดี 
ผู้พิพากษาภาค 6 

1. เด็กหญิงธนากานต์  แก้วสะอาด 
2. เด็กหญิงวรางคณา  แสนทราชา 
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญพระบาง 
4. เด็กหญิงเพชรลดา  เกิดบุญมา 
5. เด็กหญิงโยษิตา  มีโชต ิ
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. เด็กหญิงธนากานต์  แก้วสะอาด 
2. เด็กหญิงวรางคณา  แสนทราชา 
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญพระบาง 
4. เด็กหญิงเพชรลดา  เกิดบุญมา 
5. เด็กหญิงโยษิตา  มีโชต ิ
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
 

ระดับภาค/ 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. เด็กหญิงธนากานต์  แก้วสะอาด 
2. เด็กหญิงวรางคณา  แสนทราชา 
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญพระบาง 
4. เด็กหญิงเพชรลดา  เกิดบุญมา 
5. เด็กหญิงโยษิตา  มีโชต ิ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ระดับชาติ/ 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางสาวกมลชนก  มีส าราญ 
2. นางสาวธนัญญา  ทองทา 
3. นางสาวนนทิชา  สีรวัตร 
4. นางสาวพรชิตา  เชื้อรอด 
5. นางสาวสิริญญา  ทรงเจริญ 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางสาวกมลชนก  มีส าราญ 
2. นางสาวธนัญญา  ทองทา 
3. นางสาวนนทิชา  สีรวัตร 
4. นางสาวพรชิตา  เชื้อรอด 
5. นางสาวสุชัญญา   ดอนชะเอม 
รางวัลเหรียญทอง 

ระดับภาค/ 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางสาวปพิชญา  เหล่านิยมไทย 
2. นายสุรณัฏฐ ์ เหล่าวชิรวงศ์ 
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นายธรรศ  ปิ่นทอง 
2. นางสาวปิยธิดา  ศรีเสนาะ 
3. นายสุทธิพงศ์  วันที 
4. นายอนล  สุทธิธนากูล 
5. นายเก้าศรัณย์  แก้วนิล 
รางวัลเหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. เด็กชายศศิกิจจ์  สร้อยจ าปา 
2. เด็กหญิงเตตะวัน  พรมศรี 
รางวัลเหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. เด็กหญิงวรางคณา  แสนทราชา 
2. นางสาวนนทิชา  สีรวัตร 
3. นางสาวกมลชนก  มีส าราญ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.ต้น  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ม.ปลาย  
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ม.ปลาย 

ระดับจังหวัด/ 
การประกวดแข่งขันบรรยายธรรม 
ระดับภาคสงฆ์ 4 ประจ าปี 2559  

ภาคสงฆ์ 4 

นายทินภัทร  คงศรีแย้ม 
ชนะเลิศ อันดับ 1 

ระดับจังหวัด/ 
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  
ครั้งที่ 38   

เขตการศึกษา 6 
จังหวัดนครสวรรค์ 

นายทินภัทร  คงศรีแย้ม 
ชนะเลิศ อันดับ 1 

ระดับประเทศ/ 
กีฬามวยไทยสมัครเล่น  
งานกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
ครัง้ที่ 38“ย่าโมเกมส์”  

จังหวัดนครราชสีมา 

นายสุพศิน  สุทธิวรวทย์ 
ชนะเลิศ อันดับ 1 
 

ระดับจังหวัด/ 
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  
ครั้งที่ 38   

เขตการศึกษา 6 
จังหวัดนครสวรรค์ 

นายสุพศิน  สุทธิวรวทย์ 
ชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับประเทศ/ 
กีฬาเทควันโดงานกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 38 
“ย่าโมเกมส์” 

จังหวัดนครราชสีมา 

นางสาวเชษฐมาส  บริสุทธิ์ 
ชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับจังหวัด/ 
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  
ครั้งที่ 38   

เขตการศึกษา 6 
จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวเชษฐมาส  บริสุทธิ์ 
รองชนะเลิศอันดับ  1 

ระดับประเทศ/ 
กีฬาเทควันโดงานกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 38 
“ย่าโมเกมส์” 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายธรรมรัตน์  ประทุมมาตย์ 
นายธัมมภัทร ธาสุกรี 
นายธาวิน  รัตนวร 
นายจิรายุ  วีระวัฒน์ 
นายธีระวัฒน์  พุทธานนท์ 
นายปฏิพล  วงศ์สวัสดิ์ 
ชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับจังหวัด/ 
กีฬาบาสเกตบอลชาย 
งานกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ  ครั้งที่ 38 
 

เขตการศึกษา 6 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เด็กหญิงฟาริดา  ศรีวารี 
-  ชนะเลิศประเภททีมแบดมินตัน  
อันดับ 1 
-  รองชนะเลิศประเภทคู่ 

ระดับจังหวัด/ 
การแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษา  ครั้งที่ 38   

เขตการศึกษา 6 
จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวดารารัตน์  สุขแช่ม 
นางสาวสุพรรณษา  เอีย่มทรัพย์ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเขต/ 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

สพม. 42 

เด็กหญิงอัมสิริ  บัวเปีย 
เด็กหญิงสรียา  พวงวิลัย 
เหรียญทองชนะเลิศ  

ระดับภาค/ 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

สพม. 42 

เด็กหญิงอัมสิริ  บัวเปีย 
เด็กหญิงสรียา  พวงวิลัย 
เหรียญเงิน 

ระดับภาค/ 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

ภาคเหนือ 

นางสาวนนทวรรณ ไพโรจน์วิวัฒน์วงศ์ 
นางสาวธันย์ชนกเทพแก้ว 
นางสาวจันทกานต์ ชื่นชาติ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

ระดบัจังหวัด/ 
การแข่งขันตอบปัญหา 
มหกรรมแพทย์แผนไทยและ 
ตลาดนัดสุขภาพ 

สพฐ. 42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวนนทวรรณ ไพโรจน์วิวัฒน์วงศ์ 
นางสาวธันย์ชนกเทพแก้ว 
นางสาวจันทกานต์ ชื่นชาติ 
ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition 

ระดับจังหวัด/ 
การคัดเลือก Audition ทักษะนักเตะ
มืออาชีพ จากสโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าส 

สโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าส 

คณะเนตรนารีกองร้อยพิเศษ 
รางวัลชนะเลิศในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

การประกวดระเบียบแถว 
และสวนสนาม 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด
นครสวรรค์ 

คณะเนตรนารีกองร้อยพิเศษ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 ในระดับจังหวัด 

การประกวดระเบียบแถว 
และสวนสนาม 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด
นครสวรรค์ 

1. เด็กชายสหรัฐ    บานเย็น 
2. เด็กชายบุญวิชญ์    ปวโรภาส 
3. เด็กชายจิรสิน    ใหญ่สมพงษ์ 
4. เด็กชายรัชชานนท์    ตัณฑวณิช 
5. เด็กชายปฏิภาณ    วงศ์ราชบุตร 
6. เด็กชายรัชชานนท์    บุญส ารี 
7. เด็กชายโอภาส    แก้วมา 
8. เด็กชายอุกฤษฎ์    วังยาว 
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
ม.1-ม.3 

สพม. 42 
 

 

 

 

 

 

1. นายอุปนัย    จันทนา 
2. นายวีรพล    ชะนะมา 
3. นายหลักศิลา    สาโท 
4. นายสุวัจน์    จวงเงิน 
5. นางสาวณัชชา    หลิน 
6. นางสาวณิชกมล    เรืองไทย 
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  
ระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์ 
เพ่ือให้บริการ ม.4 – ม.6 

สพม. 42 
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ประเภทนักเรียน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. เด็กชายสหรัฐ    บานเย็น 
2. เด็กชายบุญวิชญ์    ปวโรภาส 
3. เด็กชายจิรสิน    ใหญ่สมพงษ์ 
4. เด็กชายรัชชานนท์    ตัณฑวณิช 
5. เด็กชายปฏิภาณ    วงศ์ราชบุตร 
6. เด็กชายรัชชานนท์    บุญส ารี 
7. เด็กชายโอภาส    แก้วมา 
8. เด็กชายอุกฤษฎ์    วังยาว 
9. เด็กชายชญานนทร์    ขุนสันเที๊ยะ 
โล่รางวัลชนะเลิศและถ้วยรางวัล 
โทเทม (Totem) 

กิจกรรมเดินทางไกล ในงานชุมนุม
ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา    7 
รอบ 84 พรรษา 12สิงหาคม 2559  
ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2559   
ณ ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

สพฐ. 
งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

(ภาคเหนือ) 
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10.2 งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประสบผลส ำเร็จ 

 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
1 โครงการ พัฒนาครูกา้วสู ่

ครูมืออาชีพ กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
- อบรมการจัดท าสื่อ และ
นวัตกรรม 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ร้อยละ 95  ได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นครูมืออาชีพ 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีสื่อ
การเรี ยนการสอนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและ                   
เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน อยู่ในระดับดี 
2.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ   
อยู่ในระดับดี 
2.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับ
ความรู้แนวคิดประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน          
มาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอยู่ในระดับดี 
2.4 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นอยู่ในระดับดี 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน
โครงการและรายงาน
ผล 

 
ระดับ 5 

 
 

 
ระดับด ี

 
 

ระดับด ี
 

 
ระดับด ี

 
 
 

ระดับด ี

2 โครงการ กิจกรรมจดัหาสื่อ
อุปกรณ์และซ่อมแซมอุปกรณ์
ผลิตสื่อ 
- การแข่งขันทางวิชาการ 
(ซ่อมแซมอุปกรณ์ผลิตสื่อ 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ) 
- การแข่งขันทางวิชาการ 
(จัดหาครภุัณฑ์) 
- จัดหาสื่อ อุปกรณ์ และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ผลิตสื่อ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น     มา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้      ร้อยละ 97.25 
   1.2 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน 
การปรับการสอนร้อยละ 96.25 
2.เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม 
2.2 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน 
การปรับการสอนระดับดีเยี่ยม 

 
ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง 
และซ่อมแซม นิเทศ
ติดตามและรายงาน
ผล 

 
ร้อยละ 97.25 

 
 

ร้อยละ 96.25 
 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

3 โครงการ กิจกรรมนิทรรศการ
วิชาการ 
(สังคมศึกษาฯ) 
- การแข่งขันทางวิชาการ 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ร้อยละ 98.50 
 
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผดิชอบ ด าเนิน
โครงการ นิเทศติดตาม
และรายงานผล 

 
ร้อยละ 98.50 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
1.2 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ 
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 97.25 
1.3 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน 
การปรับการสอนร้อยละ 96.25 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
2.2 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ 
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม 
2.3 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการ 
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอนระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 97.25 
 

 
ร้อยละ 96.25 

 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

4 โครงการ เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 
ทุกระดับ กลุ่มสาระฯ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(ประกวดภาพยนตร์สั้น) 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(กิจกรรมวันอาเซียน) 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เศรษฐศาสตร์) 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(ประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.ปลาย) 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(ประกวดบรรยายธรรม ม.ต้น 
ม.ปลาย) 
-กา รแข่ ง ขั นทา ง วิ ช า ก า ร 
(แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ม.
ต้น และม.ปลาย) 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.
ต้น และม.ปลาย) 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 56.25 
1.2 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 98.50 
1.3 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอนร้อยละ 96.25 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับพอใช้ 
2.2 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
2.3 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอนระดับดีเยี่ยม 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน
โครงการ นิเทศ
ติดตามและรายงาน
ผล 

 

 
ร้อยละ 56.25 

 
ร้อยละ 98.50 

 
 

ร้อยละ 96.25 
 
 
 

ระดับพอใช้ 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

.ระดับดีเยีย่ม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(ประกวดมารยาทไทย ม.ต้น 
และม.ปลาย) 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(ประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.ต้น) 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(ประกวดสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ) 
- การแข่ งขันทางวิ ชาการ 
(ประกวดสวดมนต์แปล) 

5 โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันทุก
ระดับ 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-ชุมนุมวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย 
-การบูรณาการ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-พัฒนาทักษะสื่อสารด้านภาษา
การเป็นประชาคมอาเซียน 
-พัฒนาสารสนเทศ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย 
-การประกวด โครงงานภาษาไทย 
-พัฒนาหลักสูตรฯ กลุม่สาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย 
-วันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
-สอนเสรมิเติมความรู้ภาษาไทย ม.
3, ม.6 
-ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย 
-ฝึกคัดลายมือ 
-วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
-หมอภาษาพัฒนาเยาวชนสู่
อาเซียน 
-ทดสอบความรูภ้าษาไทย ขั้นตอน
การด าเนินการ 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมี
นิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ98.50 
1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผลคิดเป็นร้อยละ93.00 
1.3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและมี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการคิดเป็นร้อยละ96.50 
1.4 ผู้ เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ
98.50 
1.5 ผู้ เรี ยนทุ กระดับช้ันได้ รั บการพั ฒนาให้                      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นจาก           
ปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ1 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง        
มีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องในระดับดีเยี่ยม 
2.2 ผู้ เรียนมีความรู้ และทักษะด้านภาษาไทย                
และมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับดีเยี่ยม 
2.3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
และมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับดีเยี่ยม 
2.4 ผู้ เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
ในระดับดีเยี่ยม 
 

 
ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็น จัดซื้อ ผลิตสื่อ 
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ตลอดปี 
คัดเลือกนักเรียนตาม
ความถนัดและสนใจ
เพื่อฝึกซ้อมเข้า
กิจกรรมการแข่งขัน
ต่างๆ จัดกิจกรรม
ทดสอบความรู้
ภาษาไทยรวบรวม
ผลงานครู นักเรียน
เพื่อน าเสนอผลงานใน
รูปแบบนิทรรศการ 
นิเทศติดตาม สรุปและ
รายงานผล 

 
ร้อยละ98.50 

 
 

ร้อยละ98.50 
 

 
ร้อยละ98.50 

 
ร้อยละ98.50 

 
 

 
- 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-ผลิตสื่อนวัตกรรม 
-ส่งเสรมิการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย 

2.5 ผู้ เรียนทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

- 
 

6 โครงการ พัฒนาศูนยภ์าษา 
ต่างประเทศใหเ้ป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
- พัฒนาศูนย์ภาษาจีน 
- พัฒนาศูนย์ภาษาเกาหล ี
- พัฒนาศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 
- พัฒนาศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 
- จัดซื้อ ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ส านักงานและห้องเรียน 
- พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มี
ศูนย์ภาษาต่างประเทศทั้ง 5 ศูนย์ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พัฒนา
ศูนย์ภาษาต่างประเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิด
คุณประโยชน์ต่อ ครู  ผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

 
แต่งตั้งกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ จัดซื้อ
วัสดุ ครภุัณฑ์ ซ่อม
บ ารุง อุปกรณ์
ส านักงานและ
ห้องเรียน ด าเนินงาน
ตามโครงการ นิเทศ
ติดตามและรายงาน
ผล 

 

 
ร้อยละ 89.12 

 
 
 

 
ระดับดีมาก 

7 โครงการ พัฒนาและส่งเสรมิ
นักเรียนอัจฉรยิะภาพภาษา
กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 
- พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบ 
DELF 
- ภาษาสู่ความเป็นเลศิ 
- แข่งขันทักษะวิชาการ 
(ศิลปหัตถกรรม) 

1. เชิงปริมำณ 
1 .1  นักเรี ยนที่มี ความเป็นเลิศ  
ด้านภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันหรือการ
ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา ได้รับรางวัล 
ประเภทต่างๆ  ระดับ 5   
1.2นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านภาษาต่างประเทศสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน 
ทักษะภาษาต่างประเทศ ระดบั 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ  
มีโอกาสได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพระดับดี
มาก 
   2.2นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ 
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันหรือการทดสอบด้านภาษา
ด้วยความมั่นใจระดับดีมาก 

แต่งตั้งกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ จัดซื้อ
วัสดุ ครภุัณฑ์ ซ่อม
บ ารุง อุปกรณ์
ส านักงานและ
ห้องเรียน ด าเนินงาน
ตามโครงการ นิเทศ
ติดตามและรายงาน
ผล 

 
 

 
ร้อยละ 92.75 

 
 

 
ร้อยละ 92 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

8 โครงการ ยกระดับความสามารถ
ของนักเรียน 
ด้านภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
- ค่ายภาษาพาเพลิน 
-นิทรรศการโลกวิชาการ 
- สัปดาห์ภาษาฝรั่งเศส 
- พัฒนาทั กษะภาษาโดยครู

1. เชิงปริมำณ 
1.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  
รอบตัวร้อยละ 98.50 
   1.2 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
ได้อย่างน้อยสองภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม   ร้อยละ 
80.00 

 
แต่งตั้งกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ 
บุคลากร ด าเนินงาน
ตามโครงการ นิเทศ
ติดตามและรายงาน
ผล 

 
ร้อยละ 98.50 

 
 

ร้อยละ 82.25 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ต่างชาติ 
- สุดยอดคนเก่งภาษา (Top Ten) 
- Christmas Day 
-เส้นทางภาษาน าพาสู่โลกกว้าง 
ระดับ ม.5 
-เรี ยนรู้ ภาษาจากป้ ายนิ เทศ 
(Languages on the board) 
-สอนเสริมเติมความรู้ 
   - สอนเสริม ม.3 และ ม.6 
   - ซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.3 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน           
ความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ระหว่างกันร้อยละ 97.00 
1.4 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานร้อยละ 97.25 
1.5 นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง           
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเองร้อยละ 93.00 
1.6  นักเรียนน าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเองร้อยละ 85.00 
1.7นักเรียนก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบร้อยละ 88.00 
1.8 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจร้อยละ 89.00 
1.9 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ        
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 56.25 
1.10 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 93.00  
1.11 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 96.50 
1.12 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์  ระดับ 3 
1.13 นักเรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ ร้อยละ 96.25  
1.14 นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเองร้อยละ 96.50 
1.15 นักเรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ 96.50   
1.16 นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ 
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง 
สนใจ ร้อยละ 98.50  
1.17  โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนา 

แหล่ ง เ รี ยนรู้ ภ าย ในสถานศึกษาและใ ช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้องระดับ 5 

1.18 นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวขอ้งระดับ 5 
 
 

 ร้อยละ 98.25 
 

ร้อยละ 97.50 
 

ร้อยละ 93.50 
 

 
ร้อยละ 87.50 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 58.25 

 
ร้อยละ 94.25 

 
ร้อยละ 96.75 

 
ร้อยละ 6.07 

 
ร้อยละ 96.55 

 
ร้อยละ 96.50 

 
ร้อยละ 97.75 
ร้อยละ 98.75 

 
 

ระดับ 5 
 
 

 
 
 

ระดับ 5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  
รอบตัวระดับดีเยี่ยม 
2.2นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน ได้
อย่างน้อยสองภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม   ระดับ
ดีมาก 
2.3  นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ระหว่างกันระดับดีเยี่ยม 
2.4 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานระดับดีเยี่ยม 
2.5  นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด      
ของตนเองระดับดีเยี่ยม 
2.6  นักเรียนน าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเองระดับดีเยี่ยม 
2.7 นักเรียนก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบระดับดีมาก 
2.8 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจระดับดีมาก 
2.9 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ       
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   ระดับพอใช้  
2.10 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ     
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม           
2.11 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ระดับดี
เยี่ยม   
2.12 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป     
ตามเกณฑ์  ระดับด ี
2.13 นักเรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ  ระดับดีเยี่ยม 
2.14 นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเองระดับดีเยี่ยม 
2.15 นักเรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ระดับดีเยี่ยม 
2.16 นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ระดับดีเยี่ยม 
 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีมาก 
 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับพอใช้ 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2.17  โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ 
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  ระดับดีเยี่ยม 
2.18 นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับดีเยี่ยม          

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

 
 
- 
 

9 โครงการ  พัฒนาและ เพิ่ ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตร์ 
- เข้าค่ายคณิตศาสตร์ 
- งานซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ 
- ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
- จัดนิทรรศการวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
- พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้ เ พื่ อ
การศึกษา 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คณิตศาสตร์ 
- ทัศนศึกษานักเรียนในชุมนุม
คณิตศาสตร์ 

1. เชิงปริมำณ 
1.1มีนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น90% 
1.2นักเรียนร่วมกันท างานเป็นหมู่คณะ 90% 
1.3นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์90% 
1.4มีนักเรียนในชุมนุมทางคณิตศาสตร์ไปทัศนศึกษา
จ านวนประมาณ450 คน 
1.5บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุ
อุปกรณ์พอเพียงพร้อมใช้งาน100 % 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1ระดับผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นในทุก
ระดับช้ันอยู่ในระดับดี 
2.2นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
2.3  วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ประชุมครู ด าเนิงา
นตามโครงการ โดย
จัดซื้อ จัดหา สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ เอกสาร
ความรู้ต่างๆ 
จัดบริการให้ใช้ ยืม จัด
บอร์ดความรู้ สรปุ 
ประเมินผล 

 

 
ร้อยละ 92 
ร้อยละ 92 
ร้อยละ 92 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 

10 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพ
นัก เรี ยนและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
- เ พื่ อ ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า มี
หลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

1.ด้ำนปริมำณ 
1.1 ครูและนักเรียนมีตารางเรียนตารางสอนครบทุก 
คน 
1.2 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเต็มเวลาและเต็ม 
ความสามารถ 
2.  เชิงคุณภำพ 
1.1 ครูและนักเรียนมีตารางเรียนตารางสอนถูกต้อง 
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 ครูจัดการเรียนการสอนเต็มเวลาและเต็ม 
ความสามารถระดับดีมาก 
 

 
ประชุมเตรียมการ
วางแผนจัดตาราง
เรียนตารางสอน 
ด าเนินการจัดตาราง
เรียนตารางสอน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 4 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีมาก 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
11 โครงการ พัฒนางานห้องสมุด

โรงเรียน 
- การจัดซื้อ จัดหาสื่อ
สารสนเทศ  
- ส่งเสริมการอ่าน 

1ด้ำนปริมำณ 
1.1 ห้องสมุดโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่ 
คุณภาพในระดับสากล  
1.2 ห้องสมุดโรงเรียนมีสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ 
เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับนักเรียน – 
ครู บุคลากรของโรงเรียน 
1.3 ห้องสุมดจัดให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้
แบบส่วนร่วม 
1.4 ครู – นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีนิสัย
รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดและสื่อต่างๆ  รอบตัว 
2. ด้ำนคุณภำพ 
2.1 ห้องสมุดโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่ 
คุณภาพในระดับสากล 
2.2 ห้องสมุดโรงเรียนมีสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ 
เพียงพอต่อความต้อการและเหมาะสมกับนักเรียน – 
ครู บุคลากรของโรงเรียน 
2.3 ห้องสุมดจัดให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เอื้อผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้
แบบส่วนร่วม 
2.4 ครู – นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีนิสัย
รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดและสื่อต่างๆ  รอบตัว 
 

 
ส ารวจ สื่อสารสนเทศ
ห้องสมุดวัสดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา สื่อ
สารสนเทศห้องสมุดวัสดุ 
อุปกรณ์ เข้าห้องสมุด 
ประสานงานกับทุกกลุ่ม
สาระและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
นิเทศก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ดีเยี่ยม 

12 โครงการ พัฒนางานกลุม่งาน
ทะเบียนนักเรียน 
- พัฒนางานทะเบียนนักเรียน 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 ครูมีความรู้  ความเข้าใจ การจัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์การวัดประเมินผลของหลักสูตร ในระดับ 5 
1.2 ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มาติดต่อขอรับ
บริการ ได้รับบริการจากงานทะเบียนนักเรียนอย่าง
ถูกต้อง และตรงตามเวลาในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 ครูมีความรู้  ความเข้าใจ และจัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วน อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม 
2.2 ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้รับบริการ จากงาน
ทะเบียนนักเรียนอย่างถูกต้อง ตรงตามเวลา อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  
 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง 
และซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
13 โครงการ ส่งเสรมิความเป็น

เลิศและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน 
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
(แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาค, ระดับชาติ) 
- ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 
- สอนเสรมิเตมิเตม็เพื่อมุ่งสู่
มหาวิทยาลยั 
 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 56.25 
1..2 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 93..00           
1..3 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์  ร้อยละ 96.50 
1.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็น 
ไปตามเกณฑ์(ดีขึ้น1.00%) 
1.5 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 96.25 
1.6 จัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของ สถานศึกษา ระดับ 5 
1.7 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้ าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุด เน้น 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   ระดับพอใช้ 
2.2 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ระดับดีเยี่ยม           
2.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านคิด
วิ เคราะห์  และเขี ยน เป็ น ไ ปต าม เกณฑ์           
ระดับดีเยี่ยม 
2.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์  ระดับด ี
2.5 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง ระดับดีเยี่ยม 
2.6 จัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
2.7 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้ าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุด เน้น 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

ประชุมชี้แจง 
ด าเนินการรับสมัคร
นักเรียนสอนปรับ
พื้นฐาน ด าเนินการ
สอนเสริม ฝึกซ้อม 
แข่งขันลปะหัตถกรรม
ระดับภาค,ระดับชาต ิ
และกับกับและตดิตาม  
 

 

 
ร้อยละ 56.25 

 
ร้อยละ 93..00  

 
  ร้อยละ 98.28 

 
2% 

 
ร้อยละ 96.30 

 
ระดับ 5 

 
 

 ระดับ 5       
 
 
 

ระดับพอใช้ 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 ระดับดเียี่ยม  
 
 

ระดับด ี
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม    
 

 
 ระดับดเียี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
14 โครงการ นิทรรศการ  

“โลกวิชาการงานอาชีพ 105 
ปี สตรีนครสวรรค์ 
- นิทรรศการโลกวิชาการงาน
อาชีพ 105 ปี สตรีนครสวรรค์ 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 เรียนรู้ ร่วนกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน         
ความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ ระหว่างกัน      
ร้อยละ 97.00 
1.2 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจร้อยละ89.00 
1.3 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 96.25 
1.4ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยล่ะ 96.50 
1.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพตนเองสนใจ  
ร้อยละ 98.5 
1.6 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ส ถ า น ศึ ก ษ า            
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคคล
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ระดับ 5 
1.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลกรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน 
และองค์ที่เกี่ยวข้อง ระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 เรียนรู้ร่วนกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อ การเรียนรู้ระหว่างกันดีเยี่ยม 
2.2 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจพอใช้ 
2.3 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน  และ
ภูมิใจในผลงานของตนเองดีเยี่ยม 
2.4 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยม 
2.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพตนเองสนใจ ดีเยี่ยม 
2.6 การสร้ างและพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เรียนและบุคคลของสถานศึกษา รวมทั้ ง
ผู้เกี่ยวข้อง ระดับดีเยี่ยม  

 
ประชาสัมพันธ์แนวทางที่
จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้
ผู้ เกี่ ยวข้ องได้ ทราบ         
การด าเนินโครงการจัด
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
การจั ดงาน จั ดแสดง
นิทรรศการของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ตืดตามการด าเนินงาน 
สรุปประเมินผล 
 
 

 
ร้อยละ 98.00 

 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 96.50 
 

ร้อยละ 97 
ร้อยละ 99 

 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 

ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 

 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลกรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน 
และองค์ที่เกี่ยวข้อง ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 

15 โครงการ พัฒนาและส่งเสรมิ
ผู้เรยีนด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
ส านึกในความเป็นไทย และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
(โครงการเรียนฟร ี
15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
- อบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
- ปฏิบัติธรรม 
-วันไหว้คร ู
- ของหายได้คืน 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.  
- บรรพชาสามเณรฯ 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 
- คนดีศรีอัจฉราลัย 
 

1.เชิงปริมาณ 
1.1 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 98.50 
1.2 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อย
ละ 98.75 
1.3 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ร้อยละ 98.75 
1.4 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันร้อยละ 98.00 
1.5 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเองร้อยละ96.25 
1.6 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ 96.50 
1.7 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรใน
ระดับดีเยี่ยม 
   2.3 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณในระดับดีเยี่ยม 
2.4 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันในระดับดีเยี่ยม 
   2.5 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของในระดับดีเยี่ยม 
   2.6 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในระดับดีเยี่ยม 
   2.7 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายในระดับดีเยี่ยม 

 
ประชุมชี้แจงการเขียน
โครงการ เขียนงาน
โครงการของกลุ่ม
บริหารบุคคล น าเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

 
ร้อยละ 98.75 

 
ร้อยละ 98.75 

 
ร้อยละ 98.75 

 
ร้อยละ 98.00 

 
ร้อยละ 96.25 

 
ร้อยละ 96.50 

ระดับ 5 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม   
 

ระดับดีเยี่ยม   
ระดับดีเยี่ยม 

 
16 โครงการ สภาอัจฉราลัย 

- โครงการของสภานักเรียน 
- มหกรรมสภานักเรียน 
- เปิดประชุมและเลือกตั้ง
สมาชิกสภานักเรยีน ปี 59 
- รายงานการคงสภาพ
โรงเรียนต้นแบบสภา 
- ปรับปรุงห้องสภานักเรียน 
- ไกล่เกลีย่ประนีประนอม 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 98.50  
1.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ 
ผู้มีพระคุณร้อยละ 98.75 
1.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันร้อยละ 97.00 
1.4 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 88.00 

 
ประชุมชี้แจงการเขียน
โครงการ เขียนงาน
โครงการของกลุ่ม
บริหารบุคคล น าเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
สรุปรายงานผลการ

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
- จัดหาวัสดุ ส านักงานสภา
นักเรียน 
- จัดหาตู้เก็บเสื้อสภานักเรียน 
- ประชุมเครือข่ายสภา “นคร 
6 จังหวัด” 

1.5 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จร้อย
ละ 96.25 
1.6 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเองร้อยละ 96.25 
1.7 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ 96.50 
1.8 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจร้อยละ 98.50 
1.9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.4 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.5 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเองอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.6 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.7 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.8. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ด าเนินงาน 
 

 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

17 โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม ส านึกใน 
ความเปน็ไทย และค่านิยมอันพึง 
ประสงค์ (บริจาคโลหิต เฉลิมพระ
เกียรติ) 
- พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย
และค่านิยมอันพึงประสงค์  
(บริจาคโลหิต) 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอายุตั้งแต่  
17  ปีขึ้นไป  จ านวน  150  คน 
2. เชิงคุณภำพ  
2.1 โลหิตของนักเรียนที่ ได้รับการบริจาคเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
 

 
ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประชุม
วางแผน ด าเนินการและ
ประเมินผล 

 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 

18 โครงการ ส่งเสริมการสอน 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ 
 

1. เชิงปริมำณ 
1.1  ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
ร้อยละ 98.25 
 

 
ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประชุม
วางแผน ด าเนินการและ
ประเมินผล 

 
ร้อยละ  98.25 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
- น าเสนองานวิจัย และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
- สานฝันนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อ
แข่งขันภายนอกโรงเรียน 
และดูงาน เข้าค่ายกับ           
สถาบันต่าง ๆ  

1.2  มีนิสัยรักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง  ๆ 
รอบ  ๆ ตัว  ร้อยละ  98.50 
1.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ  97.00 
1.4  ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน   
ร้อยละ  97.25 
1.5  มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ  ร้อยละ  89.00 
1.6  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปรามเกณฑ์ใน
ระดับดี 
1.7  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
ร้อยละ  96.25 
1.8  ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจผลงานของตนเอง ร้อยละ  96.25 
1.9  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ  96.50 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1  ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
ระดับดีเยี่ยม 
2.2  มีนิสัยรักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่าง  ๆ 
รอบ  ๆ   ตัว  ระดับดีเยี่ยม 
2.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  ระดับดีเยี่ยม 
2.4  ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
ระดับดีเยี่ยม 
2.5  มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ  ระดับดีมาก 
2.6  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์ใน
ระดับดี 
2.7  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
ระดับดีเยี่ยม 
2.8  ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจผลงานของตนเอง  ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 

 
 

 
ร้อยละ  98.50 

 
 

ร้อยละ  97 
 

ร้อยละ  97.25 
 

ร้อยละ  89.00 
 

ร้อยละ  80 
 

ร้อยละ  96.25 
 

ร้อยละ  96.25 
 

ร้อยละ  96.50 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2.9  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

19 โครงการ พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ศูนย์
การเรยีนรู้แบบพึ่งตนเอง 
SEAR) 

1. เชิงปริมำณ 
1.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะภาษา  
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็น
แห ล่ ง ใ น กา ร สื บค้ น ข้ อ มู ล แล ะ กา ร ฝึ ก        
ทักษะต่างๆ ระดับ  5 
1.2  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
ระดับ  5 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะภาษา  
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็น
แห ล่ ง ใ น กา ร สื บค้ น ข้ อ มู ล แล ะ กา ร ฝึ ก     
ทักษะต่างๆ  ระดับดีมาก 
2.2  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  ระดับดีมาก 
 

 
ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประชุม
วางแผน ด าเนินการและ
ประเมินผล 

 
 

 

 
ระดับ 4 

 
 
 
 

ระดับ 4 
 

 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 

 
ระดับดีมาก 

20 โครงการ งานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้พิพิธภณัฑ์พืช 
- จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ แหล่ง
เรียนรู้ พิพิธภณัฑ์พืช 
- จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงาน 

1. เชิงปริมำณ 
1.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  และบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ  5 
1.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ  5 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยน   และ
บุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่
ในระดับดีเยี่ยม 
 

 
ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประชุม
วางแผน จัดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ์ ด าเนินการและ
ประเมินผล 
 

 
 
 
 
 

 

 
ระดับ  5 

 
 
 

 
ระดับ  5 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
21 โครงการ ส่งเสรมิคณุภาพ

ผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ 
- การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
- การจัดนิทรรศการวิชาการ 
(โลกวิชาการ) 
- เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- การศึกษาดูงาน ประชุม 
และสมัมนา 

1. เชิงปริมำณ 
1.1.  มีวัสดุ อุปกรณไ์ว้ใช้ในการเรยีนการสอน
การ การจัดกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้และมี
การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ส านักงาน
อย่างพอเพียงร้อยละ 90.00 
1.2   นักเรียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 98.25 
1.3   นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดร้อยละ 96.00 
1.4   นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยัอุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ ร้อยละ 98.50 
1.5  นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการร้อยละ 97.25 
1.6  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนเกดิผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาท่ีสูงขึน้ร้อยละ 98.00 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1.มีวัสดุ อุปกรณ์ไว้ใช้ในการเรียนการสอน
การ การจัดกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้และมี
การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ส านักงาน
อย่างพอเพียงในระดับดีเยี่ยม 
2.2 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีเยี่ยม 
2.3 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดในระดับดีเยี่ยม 
2.4 นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ
ให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภยัอุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ ในระดับดีเยี่ยม 
2.5 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการในระดับดีเยี่ยม 
2.6  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนเกดิผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นในระดับดีเยีย่ม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง
และ ซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 93.00 

 
 
 

ร้อยละ 98.70 
 
 

ร้อยละ 95.85 
 
 

ร้อยละ 98.75 
 
 
 

ร้อยละ 98.25 
 
 

ร้อยละ 98.50 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
22 โครงการ พัฒนาผูเ้รียนด้าน

กีฬาและนันทนาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
- การแข่งขันกีฬาภายใน 
- การแข่งขันกีฬาภายนอก 
- การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
- กีฬาอาเซียน 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพร้อย
ละ 98.25 
1.2 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดร้อยละ 96.00 
1.3 นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ
ให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภยัอุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ ร้อยละ 98.50 
1.4 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการร้อยละ 97.25 
1.5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนเกดิผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นร้อยละ 98.00 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีเยี่ยม 
2.2 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดในระดับดีเยี่ยม 
2.3 นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ
ให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภยัอุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ ในระดับดีเยี่ยม 
2.4 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการในระดับดีเยี่ยม 
2.5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนเกดิผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นในระดับดีเยีย่ม 
 
 
 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง
และ ซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 98.70 

 
 

ร้อยละ 95.85 
 
 

ร้อยละ 98.75 
 
 
 

ร้อยละ 98.25 
 
 

ร้อยละ 98.50 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
23 โครงการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทุกระดับ  
(การงานอาชีพฯ) 
- สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ผลิตสื่อ 
- จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การฝึกปฏิบัติงาน การเรียน 
การสอน 
- การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อฝึก
ทักษะทางวิชาการเตรียมแข่งขัน 
- จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ อการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน ร้อยละ 97 
1.2ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานร้อยละ 97.25 
1.3 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 89 
1.4 ผู้ เ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาของกลุ่มสาระการงานฯเป็นไปตาม
เกณฑ์ร้อยละ 56.25 
1.5 ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 93 
1.6 ผู้ เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
ร้อยละ 96.50 
1.7 ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จร้อยละ 96.25 
1.8 ผู้ เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่ งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ร้อยละ 96.25 
1.9 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ 96.50 
1.10  ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
ร้อยละ 98.50 
1.11 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 98.50 
1.12 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ 98.25 
1.13 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 97.25 
1.14 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ร้อยละ 97.50 
 
 
 

 
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  น าไปใช้สอน 
ส ารวจความต้องการ
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การสอน การผลิตสื่อ
ข อ ง ค รู จั ด ห า วั ส ดุ 
อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ 
ซ่ อมแซมอุปกรณ์ที่
ช ารุด ฝึกซ้อมนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ 
ติดตามประเมินผล 

 
ร้อยละ 97.85 

 
 

ร้อยละ 98.25 
 

ร้อยละ 90.75 
 

ร้อยละ 56.50 
 
 

ร้อยละ 94.00 
 

ร้อยละ 97.25 
 
 

ร้อยละ 96.50 
 

ร้อยละ 97.25 
 
 

ร้อยละ 96.50 
ร้อยละ 98.50 

 
 

ร้อยละ 98.75 
 

 
ร้อยละ 98.25 

 
 

ร้อยละ 98.50 
 

 
ร้อยละ 97.75 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1  ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ อการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน ในระดับดีเยี่ยม 
2.2  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และ
น าเสนอผลงาน ในระดบัดีเยีย่ม 
2.3  ผู้เรียนมีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจในระดบัดีมาก 
2.4  ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ในรายวิชาของกลุ่มสาระการงานฯเป็นไปตาม
เกณฑ์ในระดับพอใช้ 
2.5  ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม 
2.6  ผู้เรยีนมผีลการประเมินการอา่น  
คิดวิเคราะห์ และเขียนเปน็ไปตามเกณฑ์ ใน
ระดับดีเยี่ยม 
2.7  ผู้เรียน วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จในระดับดีเยี่ยม 
2.8  ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ในระดับดเียี่ยม 
2.9   ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 ในระดับดีเยี่ยม 
2.10  ผู้เรยีนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกีย่วกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ใน
ระดับดีเยี่ยม 
2.11  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ระดับดีเยี่ยม 
2.12  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน ในระดบัดีเยี่ยม 
2.13  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูร้้อย
ละ ในระดับดีเยี่ยม 
2.14  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการ 
ที่หลากหลาย ในระดบัดีเยีย่ม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับพอใช้ 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
24 โครงการ ส่งเสรมิ

ความสามารถเฉพาะทางของ
ผู้เรยีน เพื่อให้เกิดทักษะใน
การด ารงชีวิต 
- ฝึกทักษะอาชีพ ขนมอบ 
ขนมไทย ผลิตและจ าหน่าย 
- สร้างสรรค์ ขนมอบ ขนม
ไทย 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ร้อยละ 97 
1.2 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน ร้อยละ 97.25 
1.3 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ 89 
1.4 ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จร้อยละ 96.25 
1.5 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเองร้อยละ 96.25 
1.6 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 96.50 
1.7 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ     
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 98.50 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ในระดับ ดีเยี่ยม 
2.2 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน ในระดับ ดีเยี่ยม 
   2.3 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ในระดับ ดีเยี่ยม 
2.4 ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ ในระดับ ดีเยี่ยม 
2.5 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ในระดับดีเยี่ยม 
2.6 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
ในระดับดีเยี่ยม 
2.7 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ    
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
ในระดับดีเยี่ยม 

จัดท าโครงการ
น าเสนอผู้บริหาร 
นักเรียนจดัท าแผน
ปฎิบัติงาน จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ตาม
แผนปฏิบัติงาน 
นักเรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามแผน นักเรียน
สรุปผลการปฏิบตัิงาน 
ติดตามประเมินผล 

 
ร้อยละ 98.00 

 
 

ร้อยละ 98.25 
 

ร้อยละ 89.50 
 

ร้อยละ 97.25 
 

ร้อยละ 96.50 
 

ร้อยละ 96.50 
ร้อยละ 98.50 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 

25 โครงการ พัฒนาผูเ้รียนด้าน 
คุณธรรม จรยิธรรม ส านึกใน 
ความเป็นไทย และค่านยิม 
อันพึงประสงค์(งานมอบ
ประกาศนียบตัรนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6) กิจกรรม
แนะแนว 
 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 นักเรียนจ านวน  522  คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 100  ได้รับขวัญและก าลังใน การจบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในระดับ 5 
   1.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการส าเร็จ
การศึกษา  ในระดับ 5 
   1.3 นักเรียนประทับใจในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  
ในระดับ 5 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
- พัฒนาผู้เรียนดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ส านึกในความเป็น
ไทย และคา่นิยมอันพึง
ประสงค์ (งานมอบ
ประกาศนียบตัรนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6) กิจกรรม
แนะแนว 

2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส านึก       
ในความเป็นไทย และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 นักเรียนสามารถไปประกอบอาชีพ  
และอยู่ร่วมในสังคมได้ในระดับดีเยี่ยม 
   2.3 นักเรียนมีความรัก  และผูกพัน       
กับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ในระดับดีเยี่ยม 
   2.4 ผู้ปกครองของนักเรียนมีความยินดี       
การส าเร็จการศึกษาในระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

26 โครงการ พัฒนาบูรณาการ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อาเซียนศึกษา 
- พัฒนาบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และอาเซยีนศึกษา 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 นักเรียนจ านวน 3,000 คน คิดเป็น 
ร้อยละ100  ได้รับการพัฒนาศึกษาหาความรู้
ในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 นักเรียนสามารถใช้ทักษะชีวิตในการน า
กระบวนการไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ในระดับดีเยี่ยม 
   2.3 นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์       
มีความรู้   ความเข้าใจและมีจิตส านึกเห็น
คุณค่าประโยชน์ ของพืชพรรณไม้ต่างๆ  และ
ไม่คิดท าลายในระดับดีเยี่ยม 
   2.4 นักเรียนได้พัฒนาความรู้ของตนเองเพื่อ
เข้าสู่อาเซียนในระดับดีเยี่ยม 
   2.5 นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได้บนวิถีชีวิต
พอเพียงในระดับดีเยี่ยม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 

27  โครงการ นักเรยีนพิการ 
เรียนร่วม 
- นักเรียนพิการเรียนร่วม 

1. เชิงปริมำณ 
1.1 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องในด้านต่างๆ  
ทุกคน  ได้รับการจัดการศึกษา  ตามโครงการ
อย่างเหมาะสม 
1.2 นักเรียนทีม่ีความบกพร่องในด้านต่างๆ  
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้  และสิง่อ านวย
ความสะดวก  สื่อ  บริการและอื่นใดทาง
การศึกษาอย่างเหมาะสม 
2. เชิงคุณภำพ 
2.1 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ  
มีพัฒนาการด้านคณุภาพชีวิต  ทักษะการ
ด ารงชีวิต  ทักษะทางสังคม  และทักษะ

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 98.00 

 
 

ร้อยละ 94.50 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
วิชาการ  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2.2 ไดร้ับความร่วมมือในการจัดการศึกษา  
จากผู้ปกครอง  องค์กร  และชุมชน 

 
ระดับดีเยี่ยม 

28 โครงการ เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน และเพิ่มขดี 
ความสามารถในการแข่งขัน 
กิจกรรมแนะแนวทุกระดับ 
- พัฒนาศูนย์กิจกรรมแนะแนว 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
- งานติดตามผลการศึกษาต่อ
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
- งานติดตามผลการศึกษาต่อ
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 บริการแนะแนว  5  บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   1.2 มีสื่อเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมแนะแนวอย่างเพียงพอ 
   1.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการ
สอนจากการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านงานแนะ
แนว 
   1.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกคนได้รับทราบข้อมูล
สารสนเทศและแนวทางการศึกษาต่อและ
อาชีพ 
   1.5 ผู้เรียนเลือกแนวทางในการศึกษา  และ
อาชีพของตนเอง 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 บริการแนะแนว  5  บริการด าเนินการ
อย่างครบวงจรอยู่ในระดับด ี
   2.2 มีสื่อเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมแนะแนวอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
   2.3 นักเรียนร้อยละ  100  ได้รบัการ
พัฒนาการเรียนการสอนจากการสง่เสริม
กิจกรรมทางด้านงานแนะแนวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกคนได้รับทราบข้อมูล
สารสนเทศและแนวทางการศึกษาต่อและ
อาชีพ  ร้อยละ  100 
   2.5 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย  สามารถเลือกแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของตนเองได้อยา่งเหมาะสม 
   2.6 ศูนย์กิจกรรมแนะแนวมีความแข็งแรง  
ปลอดภัย  เหมาะต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้ ร้อยละ  100 

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 97.25 

 
ร้อยละ 91.00 

 
ร้อยละ 96.50 

 
 

ร้อยละ 98.75 
 
 
 

ร้อยละ 93.00 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

29 โครงการ พัฒนาระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรยีน 
กิจกรรมแนะแนว 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 โรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ  โดยมีกระบวนการวิธีการและ

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน

 
ร้อยละ 90.25 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
- งานทุนเรียนด ี
- งานทุนการศึกษา (ทุน
สนับสนุนการเรยีน) 
- งานทุนเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน 
- งานทุนการศึกษาภายนอก 
- งานบริการแนะแนว
การศึกษาต่อเข้าโรงเรยีนสตรี
นครสวรรค ์
- งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

เครื่องมือท่ีมีคณุภาพ 
   1.2 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง  เต็มตามศักยภาพ  
มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา 
   1.3 นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเกยีรติบตัร
เรียนดดี้วยความภาคภูมิใจ 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการ
สอนจากการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านงานแนะ
แนว 
   2.2 นักเรียนเรียนรู้อย่างมคีวามสุข  มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่
ในสังคมได้อยา่งเหมาะสม 
   2.3 นักเรียนได้รับการช่วยเหลอืด้าน
ทุนการศึกษา 
  2.4 นักเรียนท่ีมผีลการเรียนเฉลีย่ตั้งแต่  
3.50  ขึ้นไป  ได้รับเกียรติบัตรเรยีนดี 

โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 94.25 

 
 
 

ร้อยละ 98.25 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีมาก 

30 โครงการ ส่งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพและดูแลช่วยเหลือ 
ผู้เรยีน 
- ค่ายวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา 
- การแสดงความยินดีกับ
นักเรียน ม.6 
- เพื่อนที่ปรึกษา YC 
-ระเบียนสะสม 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้เรียนเห็นคณุค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 
98.50 
   1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร ร้อยละ 98.75 
   1.3 ผู้เรียนก าหนดเปา้หมายคาดการณ์
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ร้อยละ 88.00 
   1.4 ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 89.00 
   1.5 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 65.25 
   1.6 ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ ตามหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 
93.00 
   1.7 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ ข้ึน 1.00% 
   1.8 ผู้เรียนท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อย
ละ 96.25 
   1.9 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจริต

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 98.75 

 
 

ร้อยละ 98.19 
 

ร้อยละ 90.23 
 
 

ร้อยละ 98.77 
 
 

ร้อยละ 65.50 
 
 

ร้อยละ 98.43 
 
 

ร้อยละ 2 
 

ร้อยละ 97.82 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
และหาความรู้ เกีย่วกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
ร้อยละ 98.50  
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้เรียนเห็นคณุค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ในระดับ
ดีเยี่ยม 
   2.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร ในระดับดเียี่ยม 
   2.3 ผู้เรียนก าหนดเปา้หมายคาดการณ์
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ใน
ระดับดีมาก 
   2.4 ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ในระดับดีมาก 
   2.5 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับด ี
   2.6 ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ ตามหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ ใน
ระดับดีเยี่ยม 
   2.7 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับด ี
   2.8 ผู้เรียนท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ใน
ระดับดีเยี่ยม    
   2.9 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้ เกีย่วกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
ในระดับดเียี่ยม 

 
ร้อยละ 98.94 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีมาก 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับด ี
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับด ี
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
31  โครงการ พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนตามนโยบายสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 
- ฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือ 
หัวหน้าหมู่ เนตรนารี ยุว
กาชาด 
- การอยู่ค่ายพักแรม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

1. เชิงปริมำณ 

   1.1 ผู้เรียนมคีณุลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร ร้อยละ 98.75   
2. เชิงคุณภำพ 

   2.1 ผู้เรียนมคีณุลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร ในระดับ ดเียี่ยม   
 

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 98.90 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 

32 โครงการ พัฒนาเทคโนโลย ี 1. เชิงปริมำณ จัดท าปฏิทิน  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
สารสนเทศเพื่อการจัด
การศึกษา 
- จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ “ข่าวอัจฉราลัย” 
วารสาร 
อัจฉรสาร ข้อมูล
ประชาสมัพันธ์ 

   1.1 นักเรียนเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน   
   1.2 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน   
   1.3 นักเรียนสรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพดูหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง   
   1.4 นักเรียน ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  
   1.5 นักเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
   1.6 นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 นักเรียนเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน   
   2.2 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน   
   2.3 นักเรียนสรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพดูหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง   
   2.4 นักเรียน ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  
   2.5 นักเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง   
   2.6 นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  

ปฏิบัติงาน รับสมัคร
นักเรียนช่วยงาน
ประชาสมัพันธ์ จัด
อบรม ให้ความรู้แก่
นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
แนวทางการน าเสนอ
ข่าวการเขียนข่าวและ
ลักษณะของหัวข้อข่าว 
รวบรวมข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆ ในโรงเรยีน
นักเรียน   
ครูและผู้เกีย่วข้อง  ส่ง
ข้อมูลให้โรงพิมพ์
จัดท าวารสารอัจฉร
สาร ประเมินผลการ
ด าเนินงาน รายงานผล
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 97.82 
 
 

ร้อยละ 98.26 
 

ร้อยละ 95.03 
 
 

ร้อยละ 97.82 
ร้อยละ 94.50 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 96.75 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 

33 โครงการ พัฒนางานสวน 1. เชิงปริมำณ น าเสนอโครงการเพื่อ  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
- อบรมปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
- 5 องค์ประกอบ 
- 3 สาระ 
- ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
- การประชุมวิชาการ และการ
จัดนิทรรศการ 
- พัฒนาสิ่งแวดล้อม งานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
- การดูแลและบันทึกผลการ
เจริญเติบโต มเหสักข์-สักสยา
มินทร ์
- ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 

   1.1  นักเรียนตระหนัก  รู้คณุคา่  ร่วม 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกอยูใ่น 
ระดับ  5 
   1.2 นักเรียนเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม  
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกันอยู่ในระดับ  5 
   1.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล  
และพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ใน 
ระดับ  5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  นักเรียนตระหนัก  รู้คณุคา่  ร่วม 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลกอยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
   2.2 นักเรียนเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม   
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู ้
ระหว่างกันอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล   
และพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ใน 
ระดับดีเยี่ยม 

ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับ  5 
 
 
 

ระดับ  5 
 
 

ระดับ  5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

34 โครงการ ส่งเสรมิคณุภาพ 
ผู้เรยีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
- การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
การผลิตสื่อ(วัสดุ) 
- การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
การผลิตสื่อ (ครุภณัฑ์) 

1.  เชิงปริมำณ 
   1.1 มีวัสดุ อุปกรณไ์ว้ใช้ในการเรยีนการสอน
การ การจัดกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้และมี
การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ส านักงาน
อย่างพอเพียงร้อยละ 90.00 

   1.2 นักเรียนมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 98.25 
   1.3 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดร้อยละ 96.00 
   1.4 นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ ร้อยละ 98.50 

   1.5 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการร้อยละ 97.25 

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 90.89 

 
 
 

ร้อยละ 98.33 
 
 

ร้อยละ 92.89 
 
 

ร้อยละ 98.63 
 
 
 

ร้อยละ 99.18 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   1.6 ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาจนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นรอ้ยละ 98.00 

2. เชิงคุณภำพ 

   2.1 มีวัสดุ อุปกรณไ์ว้ใช้ในการเรยีนการสอน
การ การจัดกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้และมี
การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ส านักงาน
อย่างพอเพียงในระดับดีเยี่ยม 

   2.2 นักเรียนมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ
ในระดับดเียี่ยม 
   2.3 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดในระดับดีเยี่ยม 

   2.4 นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ ในระดับดีเยี่ยม 

   2.5 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการในระดับดีเยี่ยม 

   2.6 ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาจนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นในระดับดี
เยี่ยม 

ร้อยละ 98.63 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

35 โครงการ พัฒนาผูเ้รียน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านึกในความเป็นไทย และ 
ค่านิยมที่พึงประสงค ์
- สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
- ปฏิบัติธรรม พุทธมามกะ 
- วันส าคัญของชาติและ
ศาสนา (วันแม่) 
- วันส าคัญของชาติและ
ศาสนา (วันพ่อ) 
- วันส าคัญของชาติและ
ศาสนา (ปฏิบตัิธรรมเพื่อ
พัฒนาจิต) 
- วันส าคัญของชาติและ
ศาสนา (วันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา) 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 
98.75 
   1.2 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ร้อยละ98.25 
   1.3 สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา ใน
ระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดี
เยี่ยม 
   2.2 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกในระดับดีเยี่ยม 
   2.3  สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา ใน
ระดับดีเยี่ยม 

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 98.89 

 
ร้อยละ 98.43 

 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
36 โครงการ จดัการเรียนรู ้

บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนกลุม่
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ปี
การศึกษา 2559 
- การบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนกับวิชา
ภาษาไทย 

1. ด้ำนปริมำณ 
   1.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยอิ งมาตรฐาน              
การเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และมีการบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
   1.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมส านึกในความเป็นไทย และค่านิยม
ที่พ่ึงประสงค์ 
2. ด้ำนคุณภำพ 
   2.1  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดที่
ก าหนด และมีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับดีมาก 
   2.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมส านึกในความเป็นไทย และค่านิยมที่พึ่ง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับดี
มาก 

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ จัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน
บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
กับวิชาภาษาไทย 
นิเทศ ก ากับ  ติดตาม 
สรุป รายงานผล 

 
ระดับ 5 

 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

37 โครงการ ส่งเสรมิกระบวนการ 
เรียนรูต้ามนโยบาย จดุเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
- ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
- การจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
- ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู ้
- การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร ร้อยละ 98.75 
   1.2 ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ร้อยละ 95.00 
   1.3 ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน ร้อยละ 97.00 
   1.4 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน ร้อยละ 97.25 
   1.5 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ    
หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
ร้อยละ 98.50 
   1.6 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ร้อย
ละ 98.50 
   1.7 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน รอ้ยละ 98.25 
   1.8 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบ
สองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปญัญา ร้อยละ 97.50 

ประชุมชี้แจง 
ด าเนินการให้ความรู้
เรื่องการจัดการเรียนรู้
สาระ ISและการ
จัดการเรียนรู้โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
ด าเนินการจัดการ
เรียนรูส้าระ IS และ
การจัดการเรยีนรู้
โรงเรียน
มาตรฐานสากล จัด
นิทรรศการเวที
ศักยภาพผูเ้รียน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
รายงานผลการจดัการ
เรียนรูส้าระ IS 
ด าเนินการให้ความรู้
และตัวอย่างการ
จัดการเรียนรู้บูรณา
การงานสวนพฤษ
ศาสตร์ จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้บูรณาการ

 
ร้อยละ 98.89 

 
ร้อยละ 96.75 

 
ร้อยละ 97.92 

 
 

ร้อยละ 98.25 
 

ร้อยละ 98.74 
 
 

ร้อยละ 99.10 
 
 
 

ร้อยละ 98.75 
 

 
ร้อยละ 97.75 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   1.9 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบท และภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูราณการ ในการจัดการเรียนรู ้ร้อย
ละ 97.25 

1.10  ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ภาวะผู้น า 
และความคิดรเิริ่มทีเ่น้นการพัฒนาผู้เรยีน ร้อย
ละ 90.00 
   1.11 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น ร้อยละ 90.00 
   1.12 จัดกิจกรรส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน  
ร้อยละ 90.00 
   1.13 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคล
การภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
คอบครัวชุมชน  
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90.00 
   1.14 จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา ร้อยละ 90.00 
   1.15 ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรียน
บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญา และ
จุดเน้น และอัตลักษณ์ของสถานศกึษา ร้อยละ 
90.00 
   1.16 มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน ได้
อย่างน้อยสองภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเตมิ ร้อยละ 80.00 
   1.17 สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง ร้อยละ 93.00 
   1.18 มีความคิดรเิริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ  ร้อยละ 89.00 
   1.19 ผลประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์ร้อยละ 93.00 
   1.20 ผลประเมินกาอ่าน คดิวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ร้อยละ 96.50 
   1.21 จัดรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ ระดับ 5 

งานสวนพฤษศาสตร์ 
ด าเนินการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ 
อบรมและพัฒนาแกน
น าครอบครัวพอเพียง 
ศึกษางานศูนย์
ครอบครัวพอเพียง 
เสียงตามสายศูนย์
ครอบครัวพอเพียง จิต
สาธารณะศูนย์
ครอบครัวพอเพียงเพ่ือ
แผ่นดิน 5 นาทีเวที
ครอบครัวพอเพียง
หน้าเสาธง 
นิทรรศการศูนย์
ครอบครัวพอเพียง 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสู้่อาเซยีน ให้
ความรู้เรื่อง “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู”้ แก่
ครูผูส้อน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(ด้านวิชาการ และการ
ปฏิบัติ 4 H) 

ร้อยละ 97.50 
 
 
 

ร้อยละ 91.48 
 
 

ร้อยละ 91.25 
 

ร้อยละ 94.65 
 
 
 

ร้อยละ 92.75 
 
 

 
ร้อยละ 95.00 

 
 

ร้อยละ 94.15 
 
 

 
ร้อยละ 92.23 

 
 

 
ร้อยละ 93.78 

 
 

ร้อยละ 90.40 
 

ร้อยละ 95.69 
 

ร้อยละ 96.73 
 

ระดับ 5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   1.22 สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรยีนรู้
ที่ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรูไ้ด้
ด้วยตนเองระดับ 5 
   1.23 มีการสรา้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในถานศึกษาและใช้ประโยชนจ์ากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลาการของ
สถานศึกษา รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับ 5 
   1.24 จัดโครงการ กิจกรรมพเิศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฎิรูป
การศึกษา ระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร ระดับดเียี่ยม 
   1.2 ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ระดับดีเยี่ยม 
   1.3 ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน ระดับดีเยี่ยม 
   1.4 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน ระดับดีเยี่ยม 
   1.5 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ระดับดี
เยี่ยม 
   1.6 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ระดับดีเยี่ยม 
   1.7 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน ระดับดีเยีย่ม 
   1.8 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบ
สองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปญัญา ระดับดีเยี่ยม 
   1.9 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบท และภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูราณการ ในการจัดการเรียนรู ้
ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับ 5 
 

 
ระดับ 5 

 
 

 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   1.10 ผู้บริหารมีวิสัยทัศนภ์าวะผู้น า 
และความคิดรเิริ่มทีเ่น้นการพัฒนาผู้เรยีน 
ระดับดีเยี่ยม 
   1.11 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีเยีย่ม 
   1.12 จัดกิจกรรส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน ระดับดีเยีย่ม 
   1.13 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคล
การภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
คอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
ระดับดีเยี่ยม 
   1.14 จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
   1.15 ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรียน
บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญา และ
จุดเน้น และอัตลักษณ์ของสถานศกึษา ระดับดี
เยี่ยม 
   1.16 มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน ได้
อย่างน้อยสองภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิม่เตมิ ระดบัดีเยีย่ม 
   1.17 สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง ระดับดีเยี่ยม 
   1.18 มีความคิดรเิริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ  ระดับดีเยี่ยม 
   1.19 ผลประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์ระดับดีเยี่ยม 
   1.20 ผลประเมินกาอ่าน คดิวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ระดับดีเยีย่ม 
   1.21 จัดรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ ระดับดีเยีย่ม 
   1.22 สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรยีนรู้
ที่ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรูไ้ด้
ด้วยตนเองระดับดเียี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   1.23 มีการสรา้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในถานศึกษาและใช้ประโยชนจ์ากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลาการของ
สถานศึกษา รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับดีเยี่ยม 
   1.24 จัดโครงการ กิจกรรมพเิศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น แนวทางการ 
ปฎิรูปการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
38 โครงการ พัฒนาผูเ้รียนด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม ส านึกใน
ความเป็นไทย และค่านยิมอัน
พึงประสงค ์
- ท าความสะอาดคณะ 
- คณะยอดเยี่ยมอัฉราลยั 
รวมใจ 
- วัสดุกิจกรรมคณะสีและ 
จัดบอร์ดพร้อมอุปกรณ ์
ท าความสะอาดคณะ 
- กีฬาภายในโรงเรียน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ     
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 98.50 
   1.2  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร  ร้อยละ 98.75 
   1.3 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณร้อยละ 98.75 
   1.4 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 
ร้อยละ 98.00 
   1.5 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบร้อยละ 88.00 
   1.6 มีความคิดริเริม่ และสรา้งสรรคผ์ลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจร้อยละ 89.00 
   1.7 วางแผนการท างานและด าเนินการ 
จนส าเร็จร้อยละ 96.25 
   1.8 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเองร้อยละ96.25 
   1.9  ท างานร่วมกับผู้อื่นไดร้้อยละ 96.50 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในระดับดีเยี่ยม 
   2.2  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูรในระดับดเียี่ยม 
   2.3  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญกูตเวที 
ต่อผู้มีพระคณุในระดบัดีเยีย่ม 
   2.4  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน    
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 
ในระดับดเียี่ยม 
   2.5  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบในระดับดีเยี่ยม 
 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 99.39 

 
ร้อยละ 98.89 

 
ร้อยละ 98.94 

 
ร้อยละ 98.50 

 
 

ร้อยละ 90.23 
 

ร้อยละ 98.77 
 

ร้อยละ 97.75 
 

ร้อยละ 97.82 
 

ร้อยละ 97.82 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.6  มีความคิดรเิริม่ และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจในระดับดีเยีย่ม 
   2.7  วางแผนการท างานและด าเนินการ 
จนส าเร็จในระดับดีเยี่ยม 
   2.8  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของในระดับดีเยีย่ม 
   2.9  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
39 โครงการ ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- อบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
- การป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ (ชมรม To be 
Number One) 
-การประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองและการ
จัดตั้งเครือข่ายประจ าปี 2559 
- การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
- การจัดท าคู่มือท่ีปรึกษา 
- การจัดท าสมุดโฮมรูม 
- การคัดกรองนักเรยีน 
- การรู้จักนักเรยีน 
เป็นรายบุคคล 
- จัดท าคู่มือนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 98.50  
   1.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ร้อยละ 98.75 
   1.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 88.00 
   1.4 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 ร้อยละ 96.25 
   1.5 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
 และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 96.25 
   1.6 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 96.50 
   1.7 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 98.50 
   1.8 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสถานศึกษา ในระดับ 5 
   1.9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
   2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2.4 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2.5 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2.6 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2.7 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 99.39 

 
ร้อยละ 99.25 

 
ร้อยละ 90.23 

 
ร้อยละ 97.75 

 
ร้อยละ 97.82 

 
ร้อยละ 97.82 
ร้อยละ 98.94 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.8 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2.9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

40 โครงการ พัฒนาผูเ้รียนใหม้ ี
สุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 
(งานอนามัยโรงเรยีน) 
- วันเอดส์โลก 
- การอบรมนักเรียนแกนน า 
Stop Teen Mom 
- บริการสุขภาพ 
- การตรวจสุขภาพประจ าป ี
- การพัฒนานักเรียนที่มี
น้ าหนัก-ส่วนสูง ไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ ์

1. เชิงปริมำณ 
   1.1  นักเรียน  ช้ัน  ม.1-ม.6  ได้รับการ
บริการดา้นสุขภาพท่ีดีมากกว่าร้อยละ  80 
   1.2  ครูและบุคลากรของโรงเรยีนไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยรอ้ยละ  60 
   1.3  ผู้ประกอบการค้าภายในโรงเรียน 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทกุร้านค้า 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผู้ประกอบการค้าภายในโรงเรียนได้รับการ
บริการดา้นสุขภาพท่ีดีอย่างต่อเนือ่งและไดร้ับ
การเฝา้ระวังตลอดจนแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ี
เกิดขึ้นภายในโรงเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  เป็นโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

ประสานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ
เจ้าหน้าท่ีจากชุมชน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ บริการสุขภาพ
ค่ายา เวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี อบรม
นักเรียน กิจกรรม
พัฒนานักเรียนที่มี
น้ าหนักส่วนสูงไม่เป็น
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กิจกรรมวันเอดสโ์ลก 
อบรมนักเรยีนแกนน า 
STOP TEEN MOM 
ประเมินผล 

 
ร้อยละ  90.45 

 
ร้อยละ  75.25 

 
ร้อยละ  93.12 

 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
- 

 

41 โครงการ พัฒนาระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรยีน 
(ประกันอุบัติเหตุนักเรียน) 
- ประกันอุบัติเหตุนักเรยีน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลมุถึงผู้เรียนทุกคน 
ในระดับ 5 
   1.2  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
สตรีนครสวรรค์ทุกคนไดร้ับการประกัน
อุบัติเหตุ ในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลมุถึงผู้เรียนทุกคน 
ในระดับดเียี่ยม 
   2.2  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
สตรีนครสวรรค์ทุกคนไดร้ับการประกัน
อุบัติเหตุ ในระดับดเียี่ยม 

คัดเลือกบริษัท
ประกันภัย ขออนุมตัิ
ท าประกัน อุบัติเหตุ 
ส่งเอกสารตกลงการ 
ประกันฯ กับบริษัท
ประกันฯ ขอเอกสาร
คุ้มครองการท า
ประกันฯโดยที่
โรงเรียนยังไม่จา่ยเบี้ย
ประกัน และรายชื่อ
นักเรียนเรียกเก็บคา่
เบี้ยประกันฯ 
ประชาสมัพันธ์ให้
นักเรียนและบุคลากร
ทราบ รายละเอียด
ของการประกันฯ การ 
เบิกจ่ายค่าสินไหม

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ทดแทน ส่งเบี้ย
ประกันให้กับบริษัท
ประกันฯ เบิกจ่ายค่า
สินไหมทดแทน 
ประเมินโครงการ สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

42 โครงการ พัฒนาผูเ้รียนใหม้ ี
สุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 
- พัฒนาโรงอาหาร โครงการ
อาหารกลางวันของนักเรียน 
ช้ัน ม.1 และ ม.2 
- พัฒนาคุณภาพโรงอาหารใต้
อาคารอัจฉราลัย 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 96.00 
   1.2 สถานศึกษาจัดโครงการ/กจิกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของผู้เรียน อยู่ในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับดีเยี่ยม 
   2.2 สถานศึกษาจัดโครงการ/กจิกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรยีน อยู่ในระดับดีเยีย่ม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ นิเทศก ากับ
ติดตาม สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 92.89 

 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

43 โครงการ โรงเรียนเครือข่าย 
ร่วมพัฒนาในต่างประเทศ 
ระหว่างโรงเรียนสตรี
นครสวรรค ์
กับ SMA Negeri 2 Malang,  
Indonesia 
- โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
ในต่างประเทศ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มคีวามรู้ความ
เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
และจัดกจิกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
และนานาชาตไิด้ ร้อยละ 95.00  
   1.2 นักเรียนท่ีได้รับการขยายผลมีความ
พร้อมด้านการศึกษาและการจ้างงานไร้
พรมแดนของอาเช่ียนและประชาคมโลกได้
อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 93.00 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มคีวามรู้ความ
เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
สามารถพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่เน้น
อาเซียนและนานาชาติ และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับอาเซยีนและนานาชาติได้ใน
ระดับดีเยี่ยม  
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร
การด าเนินงาน 
ด าเนินการโครงการ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 97.20 

 
 
 
 

ร้อยละ 94.13 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.2 นักเรียนท่ีได้รับการขยายผลมีความ
พร้อมด้านการศึกษาและการจ้างงานไร้
พรมแดนของอาเช่ียนและประชาคมโลกได้
อย่างมีคุณภาพในระดับดีเยีย่ม 

ระดับดีเยี่ยม 
 

44 โครงการ พัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน 
เป็นส าคญั กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์
- สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
- จัดแสดงผลงานและ
นิทรรศการวิชาการ 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ และทัศน
ศึกษา (ตามนโยบายเรยีนฟรี 
15 ปี) 
- พัฒนาหลักสูตรและแผน 
การจัดการเรยีนรู้ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
- การนิเทศภายใน กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ วิทยาศาสตร ์
- จัดหาอุปกรณ์และสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
มีหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  (EIS)  และ
วิชาเพิ่มเติมมากขึ้นร้อยละ  100 
   1.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
สามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้อิง
มาตรฐานและบรูณาการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  ตลอดจนสนองตอบ
ต่อการเข้าสู้ประชาคมอาเซยีนในรายวิชาที่
ตนเองรับผดิชอบร้อยละ  100 
   1.3 ครูวิทยาศาสตรร์้อยละ  90  มีงานวิจัย
ในช้ันเรียนภาคเรียนละ  1  เรื่อง 
   1.4 นักเรียนร้อยละ  90  มีเจตคติที่ด ี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร ์
   1.5 ครูสามารถผลิตสื่อทางการศึกษาได้ภาค
เรียนละ  1  ช้ิน  ต่อ  1  คน 
   1.6 ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์  สื่อ
นวัตกรรม  เทคโนโลยีในการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนที่มีคณุภาพและพร้อมใช้
ปฏิบัติงาน  เป็นร้อยละ  90   
   1.7 นักเรียนสามารถสร้างโครงงาน
วิทยาศาสตร์หรือช้ินงานจากการเรียนรูไ้ด้ร้อย
ละ  90 
   1.8 นักเรียนและครรู้อยละ  90  สามารถ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง  และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู ้
   1.9 นักเรียนและครรู้อยละ  90  มีความพึง
พอใจในการสืบค้นข้อมูลที่ห้อง  Resource 
Center   
   1.10  นักเรียนร้อยละ  90  ผ่านเกณฑ์วัด
และประเมินผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
   1.11 เผยแพร่ผลงานครรู้อยละ  80  ผ่าน 
   1.12 เผยแพราผลงานนักเรียนร้อยละ  80  
ผ่าน 

สรุปทบทวนผลการ
ด าเนินการปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ประชุม
วางแผนเตรยีมความ
พร้อมปีการศึกษา 
2559 ส ารวจความ
ต้องการวัสดุ  อุปกรณ์
ที่ต้องการในการจัดท า
แผน สื่อ วิจัย ของ
ครูผูส้อน สรุปรวบรวม
วัสดุ ส ารวจความ
ต้องการอุปกรณ์ 
สารเคมีของแต่ละ
ระดับชั้น/รายวิชา 
สรุปรายการวสัดุ   
อุปกรณ์ เพื่อรวบรวม
ขออนุมัติ เสนอเพื่อ
พิจารณา ด าเนินการ
จัดหา/จัดซื้อ 
ตรวจเช็คและส่งต่อให้
ผู้สอนตามล าดับชั้น/
รายวิชา ประชุม
วางแผนและก าหนด
ภาระงานท่ีต้อง
ด าเนินการเพื่อน ามา
จัดแสดงนิทรรศการ 
รวบรวมผลงานท่ีต้อง
ด าเนินการแสดง
นิทรรศการ วาง
แผนการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่สนับสนุน
การจัดแสดง
นิทรรศการ วาง
แผนการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 
ร้อยละ  100 

 
 
 

ร้อยละ  100 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  98.50 
 

ร้อยละ  94.35 
 

ร้อยละ  98.00 
 

ร้อยละ  94.75 
 
 
 

ร้อยละ  92.36 
 
 

ร้อยละ  98.47 
 
 

ร้อยละ  96.52 
 
 

ร้อยละ  90.75 
 

ร้อยละ  84.00 
ร้อยละ  90.50 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครูและนักเรียนสามารถเรยีนรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตรด์้วยภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับดี  
   2.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
มีแผนจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานละบูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบนฐานของปรัชญา
ของเศรษกิจพอเพียงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตลอดจนสนองตอบต่อการเข้าสู่ประชาชม
อาเซียนในรายวิชาที่ตนเองรับผดิชอบ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป   
   2.3 ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรม์ี
ความรู้ความสามารถในการท าวิจยัในช้ันเรียน
และน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรยีนการสอน
อยู่ในระดับด ี
   2.4 นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 
   2.5 ครูและนักเรียนโรงเรยีนสตรีนครสวรรค์
มีวัสดุอุปกรณส์ื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม พร้อมใช้
ปฏิบัติงานได้  และทันสมัยในระดบัดีขึ้นไป 
   2.6 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
สื่อการเรียนการสอนหรือนวตักรรมทาง
การศึกษาเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ  ภาคเรยีน
ละ 1 รายการ  ต่อ 1 คน  ในระดับดีขึ้นไป 
   2.7 นักเรียนสามารถจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์หรือช้ินงานเข้าร่วมแสดง
นิทรรศการและส่งเข้าประกวดได้ในระดับด ี
   2.8 นักเรียนและครสูามารถหาความรู้ด้วย
ตนเอง  และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในระดับ
ดีขึ้นไป 
   2.9 นักเรียนและครมูีความพึงพอใจในการ
สืบค้นข้อมูลที่ห้องResource  Center 
   2.10 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์วัดและ
ประเมินผลในรายวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 30  
อยู่ใน ระดับดีขึ้นไป 
   2.11 ผลงานครูที่น ามาเผยแพรม่ีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป 
   2.12 ผลงานนักเรียนที่น ามาเผยแพร่มี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
สรุปภาระงานท่ีต้อง
วางแผนด าเนินการ 
น านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน ด าเนินการ
ตามแผน รวบรวมผล
การด าเนินการ สรุป 
ประเมินผล 

 
ระดับด ี

 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
45  โครงการ ส่งเสรมิพัฒนา

ศักยภาพและดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีน 
- ตลาดนัดอาชีพ 
- แข่งขันชิงทุนศึกษา
ต่างประเทศ 
 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้เรียนเห็นคณุค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
ร้อยละ 98.50 
   1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร ร้อยละ 98.75 
   1.3 ผู้เรียนก าหนดเปา้หมายคาดการณ์
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ร้อยละ 88.00 
   1.4 ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 89.00 
   1.5 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 65.25 
   1.6 ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ ตามหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์  
ร้อยละ 93.00 
   1.7 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ ข้ึน 1.00% 
   1.8 ผู้เรียนท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
ร้อยละ 96.25 
   1.9 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้ เกีย่วกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
ร้อยละ 98.50  
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้เรียนเห็นคณุค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   
ในระดับดเียี่ยม 
   2.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร ในระดับดเียี่ยม 
   2.3 ผู้เรียนก าหนดเปา้หมายคาดการณ์
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 ในระดับดีมาก 
   2.4 ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ในระดับดีมาก 
   2.5 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับด ี
   2.6 ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ ตามหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์
 ในระดับดีเยี่ยม 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร
การด าเนินงาน 
ด าเนินการโครงการ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 99.39 

 
 

ร้อยละ 98.19 
 

ร้อยละ 90.23 
 
 

ร้อยละ 98.77 
 

ร้อยละ 65.50 
 

ร้อยละ 98.43 
 
 

ร้อยละ 2 
 

ร้อยละ 97.82 
 
 

ร้อยละ 98.94 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีมาก 
 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับด ี
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.7 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับด ี
   2.8 ผู้เรียนท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 ในระดับดีเยี่ยม    
   2.9 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้ เกีย่วกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
ในระดับดเียี่ยม 

ระดับด ี
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
46  โครงการ พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนตามนโยบายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 
- ชุมนุมทางวิชาการ 
- อาสาจราจร 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร ร้อยละ 98.75 
   1.2 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน ร้อยละ 97.25 
   1.3 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
ร้อยละ 96.25 
1.4 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อืน่ได้  

ร้อยละ 96.50 
1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและ 
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
 ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน  
ระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร ในระดับ ดีเยี่ยม 
   2.2 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน ในระดับ ดีเยีย่ม 
   2.3 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
ในระดับ ดีเยี่ยม 
   2.4 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
ในระดับ ดีเยี่ยม 
   2.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน ระดับ ดีเยี่ยม 

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ นิเทศก ากับ
ติดตาม สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 98.19 

 
ร้อยละ 98.26 

 
ร้อยละ 97.82 

 
 

ร้อยละ 97.82 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

47 โครงการ พัฒนาปรับปรุง 
ห้องสมุด Knowledge 
Center 
- จัดหาสื่อการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์
และวัสดุ ครภุัณฑ์อุปกรณ์ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ห้องสมุดมีบรรยากาศภายในห้องสมุด
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ในระดับ 4 
   1.2 ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 

จัดหาหนังสือ 
สารนิเทศ วารสารและ
หนังสือพิมพ์ส าหรับ
ห้องสมุด จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 4 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ห้องสมุด 
- จัดบรรยากาศห้องสมดุให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้
- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

การเรยีนการสอนที่เหมาะสมต่อการสืบค้น
ข้อมูลในระดับ 4 
   1.3 เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด
ห้องสมุดให้มีความทันสมยัและดึงดูดใจให้ 
นักเรียนเข้ามาใช้บริการในระดับ 4 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ห้องสมุดมีบรรยากาศภายในห้องสมุด
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ในระดับดีมาก 
   2.2 ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอนที่เหมาะสมต่อการสืบค้น
ข้อมูลในระดับดีมาก 
   2.3 ห้องสมุดให้มีความทันสมยัและดึงดดูใจ
ให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการในระดบัดีมาก 

ปฏิบัติงานเทคนิค
ห้องสมุด พัฒนาระบบ
สถิติและข้อมูล
ห้องสมุด จัดปา้ย
นิเทศวันส าคัญต่างๆ 
แนะน าหนังสือใหม่ 
จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม
ห้องสมุด จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและ
การใช้ห้องสมุดให้กับ
นักเรียนประเมินผล
การจัดท าโครงการ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการและ
แนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 
 

ระดับ 4 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 

ระดับดีมาก 

48 โครงการ ประสานและ
สนับสนุนให้ทกุภาคส่วนของ
สังคมร่วมกันจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระฯ ศลิปะ 
- ศิลปะรังสรรค์ สานสมัพันธ์
ชุมชน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรีนาฏศิลป์ ตาม
จินตนาการใน ระดับ 5  
   1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ในระดับ 5 
   1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหา
ได้ อย่างมสีติสมเหตุสมผลในระดบั 5 
   1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้  
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และผลิตผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ในระดับ 5 
   1.5 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป์  
ตามจินตนาการ ใน  ระดับดีเยีย่ม 
   2.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม 
 
 

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง
และ ซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหา
ได้ อย่างมสีติสมเหตุสมผลในระดบัดีเยี่ยม 
   2.4 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ มีเจต
คติที่ดี ต่ออาชีพสุจรติ และผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ในระดับดีเยีย่ม 
   2.5 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

49  โครงการ ส่งเสรมิพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน 
- การพัฒนาและนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
ของ 
โรงเรียน 
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร 
- การสร้างขวัญและก าลังใจครู
และบุคลากร 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มีข้อมูล ประวัติครบทุกคนในระดบั 5 
    1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและ
นิเทศบุคลากรทุกคนของโรงเรียนในระดับ 5 
    1.3 ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบตัิงาน  และเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ 5 
   1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสตรีนครสวรรค ์ ปฏิบัติงาน
ได้ อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 
ในระดับ 5 
   1.5 โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาและมีความพึงพอใจในการรับ
บริการมาตรฐานข้ันต่ าเป็นอย่างดใีนระดับ 5 
   1.6   ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มีข้อมูล ประวัติครบทุกคนในระดบัดีเยี่ยม 
   2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและ
นิเทศบุคลากรทุกคนของโรงเรียน 
ในระดับดเียี่ยม 
   2.3 ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาส่งเสรมิการปฏิบตัิงาน  
 และเป็นแนวทาง ในการพัฒนา ปรับปรุง 
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในระดับดเียี่ยม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสตรีนครสวรรค ์ ปฏิบัติงาน
ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ในระดับดเียี่ยม 
   2.5 โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่เกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาและมีความพึงพอใจในการรับ
บริการมาตรฐานข้ันต่ าเป็นอย่างด ี
ในระดับดเียี่ยม 
    2.6 ครูและบุคลากรทางการศกึษามี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที ่
ในระดับดเียี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

50  โครงการ พัฒนาหลักสูตรและ 
สื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร ์
- สนับสนุนการจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์และการผลติสื่อ 
- พัฒนาปรับปรุงหลักสตูรวิชา
คณิตศาสตร ์

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูในกลุ่มสาระฯ ผลิตสื่ออุปกรณ ์
การเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรอ์ย่างน้อย 
คนละ 1 ช้ิน/ภาคเรียน 
   1.2 นักเรียน มีทัศนคติทีด่ีต่อวิชา
คณิตศาสตร์และสามารถท างานเปน็หมู่คณะ
ได้ 80% 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ระดับผลการเรยีนของนักเรยีนสูงขึ้น 
ในทุกระดับชั้นอยู่ในระดบัด ี
   2.2 นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดตี่อวิชา
คณิตศาสตร ์
   2.3 สื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์มีคณุภาพ 

 
ประชุมคร-ูอาจารย์ 
แจ้งวัตถุประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการ ปฏิบตัิตาม
โครงการได้แกส่ร้าง
สื่อ-อุปกรณ์ จดัซื้อ 
จัดหา สื่อวสัดุอุปกรณ์ 
ทดลองใช้สื่อและแกไ้ข 
สรุปประเมินผล และ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 96.75 

 
 

ร้อยละ 92.04 
 
 
 

ระดับด ี
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับด ี

51 โครงการ พัฒนางานศูนยผ์ลติ
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การจัดการศึกษา 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยเีพื่อ
การผลิตสื่อทางการจัด
การศึกษา 
- ดูแล บ ารุง ซ่อมแซม 
เทคโนโลยีเพื่อการจัด
การศึกษา 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องตรวจ
กระดาษค าตอบ และเครื่อง
ถ่ายเอกสารสิรโีช 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูทุกคนมีการสร้างและใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสมกับ
การเรยีนรู้ของครูแตล่ะคน  
   1.2 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทีท่ันสมัยและ
รองรับการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในระดับ 5  
   1.3 มีส านักงานท่ีทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อให้บริการครูและนักเรียน ในระดับ 5  
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้
ระดับดีมาก 
 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับดีมาก 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.2 จัดห้องศูนย์สื่อ ห้องเรียนอัจฉริยะ 
 ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีมาก  

ระดับดีมาก 

52  โครงการ พัฒนาครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานกลุ่มบริหารกิจการ
พิเศษ 
- พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานกลุ่ม
บริหาร 
กิจการพิเศษ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครู  ร้อยละ  97.50  ประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และเป็น 
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
อยู่ใน 
ระดับ  5 
   1.2 ครู  ร้อยละ  97.25  จัดการ 
เรียนการสอนตามวิชาที่ไดร้ับมอบหมาย 
เต็มเวลา  เตม็ความสามารถและเทียบเคียง 
มาตรฐานสากล อยู่ในระดับ  5 
   1.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา 
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้น 
แผนปฏิบัติการ อยู่ในระดับ  5 
   1.4 นักเรียน  ผู้ปกครอง  และ 
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั 
การศึกษา อยู่ในระดบั  5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครู  ร้อยละ  97.50  ประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และเป็น 
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษาอยู ่
ในระดับดเียี่ยม 
   2.2 ครู  ร้อยละ  97.25  จัดการ 
เรียนการสอนตามวิชาที่ไดร้ับ 
มอบหมายเต็มเวลา  เตม็ความสามารถ  
และเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
   2.3  ผู้บริหารสามารถบรหิารจดั 
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที ่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการอยู่ใน 
ระดับดีเยี่ยม 
   2.4 นักเรียน  ผู้ปกครอง  และ 
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั 
การศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ระดับ  5 

 
 
 
 

ระดับ  5 
 
 
 

ระดับ  5 
 
 

ระดับ  5 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
53 โครงการ พัฒนาการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ 
- การพัฒนาการเรยีนการสอน

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  พัฒนาความรู้  
 

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม

 
ระดับ  5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ภาษาอังกฤษ (ศูนย์พัฒนา 
การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ ERIC) 

 ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับ  5 
   1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  การสรา้งสื่อ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ  ระดับ  5 
   1.3 ครูผู้สอนมีหนังสือเพียงพอที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า  ระดับ  5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดการเรยีนการ
สอนได้  ในระดับด ี
   2.2. ครูผูส้อนภาษาอังกฤษมีสื่อ  นวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ  ระดบัด ี
   2.3 ครูผู้สอนมีหนังสือจากส านกัพิมพ์ต่าง  
ๆ  ในการค้นคว้า  ระดับดมีาก 

โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
 

ระดับ  5 
 

ระดับ  5 
 
 

ระดับด ี
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 

54 โครงการ พัฒนาคณุภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- นิเทศการเรียนการสอน โดย
ใช้กระบวนการสร้างระบบการ 
ช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยงอย่าง
เป็นกัลยาณมติร (Coaching 
and Mentoring) 
- พัฒนาครู และบุคลากรทาง
วิชาการ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 56.25 
   1.2 นักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 93..00           
   1.3 นักเรียนมผีลการประเมินการอ่านคดิ
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 96.50 
  1.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ (ดีขึ้น1.00%) 
   1.5 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญาร้อยละ 97.50 
   1.6 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้
ร้อยละ 97.50 
   1.7 ครูมีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่
หลากหลาย ร้อยละ 97.50 
   1.8 ครูมีการศึกษา วิจัย และพฒันาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน ร้อยละ 96.25 
   1.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ร้อยละ97.25 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศการเรียนการ
สอน(จัดกลุม่อบรมสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อนิเทศ
การเรยีนการสอน
ร่วมกับงานศูนย์ผลิต
และบ ารุงรักษาสื่อการ
เรียนการสอน) อบรม
ครูผูส้อนทุกคน อบรม
พัฒนาครูด้านวิชาการ 
วางแผนการนิเทศ 
ด าเนินการนเิทศตาม
แผน ก ากับติดตาม 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
สรุปประเมินผล 
รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
ร้อยละ 65.50 

 
ร้อยละ 98.43 

 
ร้อยละ 98.09 

 
 

ร้อยละ 2 
 

ร้อยละ 99.25 
 
 

ร้อยละ 97.76 
 
 
 

ร้อยละ 97.76 
 
 

ร้อยละ 97.01 
 
 

ร้อยละ 95.52 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   1.10 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
ระดับ 5 
   1.11 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง  
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง ระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ระดบัพอใช้ 
   2.2 นักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ดเียีย่ม 
   2..3 นักเรยีนมผีลการประเมนิการอ่านคดิ
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ดีเยีย่ม 
   2.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์(ดีขึ้น1.00%) 
   2.5 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญาดเียีย่ม 
   2.6 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้
ดีเยีย่ม 
   2.7 ครูมีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการ 
ที่หลากหลาย ดเียี่ยม 
   2.8 ครูมีการศึกษา วิจัย และพฒันาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาทีต่นรับผดิชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน ดเียี่ยม 
   2.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ดีเยี่ยม 
   2.10 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
ระดับดีเยี่ยม 
   2.11 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง  
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ระดับดเียี่ยม 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับด ี
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
- 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 โครงการ ส่งเสรมิการวิจยั 1. เชิงปริมำณ   แต่งตั้งคณะกรรมการ  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
55 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการวิจัย 
- ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 
- ประกวดและเผยแพร่
ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน 
- วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   1.1 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 56.25                
   1.2 ผู้เรียนมผีลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 93.50           
   1.3 ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่าน คดิ
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
ร้อยละ 96.50                     
   1.4 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1        
   1.5 ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ   ของผู้เรียน ร้อยละ 98.25 
   1.6 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา ร้อยละ 97.50 
   1.7 ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ้งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่
หลากหลาย ร้อยละ 97.50 
   1.8 ครูมีการศึกษาวิจยัและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน ร้อยละ 96.25 
   1.9 ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผูน้ าและ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน  
ร้อยละ 90 
   1.10 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการและ
การจัดการ ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภำพ  
   2.1 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ พอใช้                
   2.2 ผู้เรียนมผีลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ ดี
เยี่ยม           
   2.3 ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่าน คดิ
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ 
ดีเยี่ยม                              
   2.4 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ พอใช้    
        

ผู้รับผิดชอบ ประชุม
ช้ีแจง จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์การ
ด าเนินงาน จัดท า
เอกสาร/และให้
ความรู้การวจิัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่งเค้า
โครงการวิจัย 
ด าเนินการวิจยัในช้ัน
เรียน ส่งรายงาน
ผลการวิจัยในช้ันเรียน 
ด าเนินการคดัเลือก
ผลงานวิจัย มอบ
เกียรติบตัร เผยแพร่
ผลงานวิจัย ก าหนด
หัวข้อวิจัยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
สรุปรายงานผล
ปรับปรุง 
 

ร้อยละ 65.50 
 

ร้อยละ 98.43 
 

ร้อยละ 98.09 
 
 

ร้อยละ 2 
 

ร้อยละ 99.25 
 
 

ร้อยละ 97.76 
 

 
ร้อยละ 97.76 

 
 

ร้อยละ 97.01 
 
 

ร้อยละ 95.52 
 
 

ระดับ 5 
 
 

 
 

ระดับด ี
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
- 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.5 ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ   ของผู้เรียน ในระดับ ดีเยี่ยม           
   2.6 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา ในระดับ ดีเยี่ยม           
   2.7 ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ้งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ 
ที่หลากหลาย ในระดับ ดีเยีย่ม           
   2.8 ครูมีการศึกษาวิจยัและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน ในระดับ ดีเยีย่ม           
   2.9 ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผูน้ าและ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน ในระดับ 
ดีเยี่ยม           
   2.10 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการและ
การจัดการ ในระดับ ดีเยี่ยม           

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

56 โครงการ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
- พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
คณิตศาสตร์ (ศึกษาดูงาน) 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูและบคุลากรกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ไปศึกษาดูงานจ านวน 22 คน 
 2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์มีศักยภาพในการปฏบิัติงานสูงข้ึน
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 

57 โครงการ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
- การประชุม อบรมและ
สัมมนา ศึกษาดูงาน  
- กัลยาณมติรนเิทศ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
    1.2 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ใน
การจัดการเรียน การสอน ซึ่งจะส่งผลให้ 
นักเรียนมีทักษะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
   1.3 ครูทุกคนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ 
ให้เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม 
2. เชิงคุณภำพ  
   2.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี
ขวัญก าลังใจท่ีดีมากในการปฏิบัติงาน 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นในระดับดีเยี่ยม 
   2.3  ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ 
ให้เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรมในระดบั
ดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

58 โครงการ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และ ใช้
ผลในการปรับการสอน ร้อยละ 96.25 
   1.2 สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศึกษา 
ระดับ 5 
 2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครูมีการศึกษา วิจัย และพฒันาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และ ใช้
ผลในการปรับการสอน ระดับดเียีย่ม 
   2.2 สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศึกษา 
ระดับดีเยี่ยม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 98.25 

 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

 
59 โครงการ พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการนเิทศ ก ากับ 
ติดตามแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา (ทุกกิจกรรม) 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ 
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ระดับ 5  
   1.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนในระดับ 5 
   1.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญาในระดับ 5 
   1.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ในระดับ 5 
   1.5 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา 
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
และเทียบเคียงมาตรฐานสากลในระดับ 5 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ 
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ในระดับดเียี่ยม 
   2.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนในระดับดีเยี่ยม 
   2.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญาในระดับดีเยี่ยม 
   2.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับดีเยี่ยม 
   2.5 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา 
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
และเทียบเคียงมาตรฐานสากลในระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
60 โครงการ พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมนักเรียน 
- การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือ-เนตรนารี และยุว
กาชาด 
- การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา 
นักศึกษาวิชาทหาร 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา ร้อยละ 97.50 
   1.2 ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่
หลากหลาย ร้อยละ 97.50 
   1.3 ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันา 
การจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ  
และใช้ผลในการปรับการสอน ร้อยละ 96.25 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา ในระดับ ดีเยี่ยม 
    2.2 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการที่
หลากหลาย ในระดับ ดีเยีย่ม 
 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 98.75 

 
 

ร้อยละ 98.00 
 
 

ร้อยละ 96.75 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.3 ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน ในระดับ ดีเยีย่ม 

ระดับดีเยี่ยม 

61 โครงการ งานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้พิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติวิทยาบึงบอระเพ็ด 
- ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนและ
ท้องถิ่น 
- การจัดแสดงนิทรรศการ 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ส านักงาน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1  นักเรียนโรงเรียนสตร ี
นครสวรรค์  ปีการศึกษา  2559  มี 
ความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบที่   
5  ร้อยละ  90 
   1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1,   
2,  4  และ  5  จ านวน  40  คน   
เข้ารับการฝึกอบรมนักเรยีนแกนน าและ 
เป็นยุวมัคคุเทศก์ศึกษาธรรมชาติในบึง 
บอระเพ็ด  และจัดท าผลติภณัฑ ์
ของที่ระลึก  ร้อยละ  90 
   1.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
และ  4  จ านวน  1,100  คน   
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์  
โรงเรียน 
   1.4 ครู  นักเรียน  และบุคลากรอื่นท่ีสนใจ  
มีแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถใช้ประโยชน์ในการ
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพืชทั่วไป  และพืช
ตามโครงการที่โรงเรียนมอบหมายในการ 
ท าการวิจัย  ร้อยละ  80 
   1.5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  และใช้แหล่ง
เรียนรู้พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาบงึบอระเพ็ด 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 นักเรียนมีแหล่งเรยีนรู้  และเห็นคณุค่า
ทรัพยากรท้องถิ่นบึงบอระเพ็ด และมีแนวทาง
ที่ร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์น้ าให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน ระดับดมีาก 
   2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในบึงบอระเพ็ด  และ
ความพันเกี่ยวของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและชีวภาพ  ระดับดีมาก 
   2.3  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  1  -  6  
ได้รับความรูจ้ากการใช้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาบึงบอระเพ็ดในการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  และสิ่งมีชีวิตในบึงบอระเพ็ด  

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ  96.79 

 
 
 

ร้อยละ  98.00 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  98.64 
 
 
 

ร้อยละ  90.50 
 
 
 
 

ร้อยละ  92.40 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
 ระดับดมีาก 

62 โครงการ พัฒนาครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
- การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของครสูู่มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา (การนิเทศ
ภายใน) 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรยีนทัง้ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ร้อยละ  98.50 
   1.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนร้อยละ  98.25 
   1.3  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิน่มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้
ร้อยละ  97.25 
   1.4  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ 
ที่หลากหลายร้อยละ  97.50 
   1.5  ครูมีการศึกษา  วิจัย  และพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ  และ
ใช้ผลในการปรับการสอน  ร้อยละ  96.25 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรยีนทัง้ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ในระดับดเียี่ยม 
   2.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนในระดับดีเยี่ยม 
   2.3  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้
ในระดับดเียี่ยม 
   2.4  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ 
ที่หลากหลายในระดับดีเยี่ยม 
   2.5  ครูมีการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ  และ ใช้
ผลในการปรับการสอน  ในระดับดีเยี่ยม 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา ประชุมก าหนด
ระยะเวลาและ
เครื่องมือในการพัฒนา 
ให้ความรู้ ก ากับ
ติดตาม ประเมิน  และ
รายงานผลการพัฒนา 

 
ร้อยละ  98.51 

 
 
 

ร้อยละ  99.25 
 
 

ร้อยละ  97.76 
 
 
 

ร้อยละ  97.76 
 
 

ร้อยละ  97.01 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

63 โครงการ การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระดับ 5  

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 

 
ระดับ 5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา (ทุกกิจกรม) 
- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป ์
- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะด้านดนตร ี
- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะด้านนาฏศิลป ์
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3, 5 
- ร าถวายพระพรเฉลิมพระ
เกียรต ิ
- กิจกรรมศลิปะอนุรักษไ์ทย 

   1.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็น
ฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ในระดับ 5 
   1.3 ผู้บริหารด าเนินการบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดบั 5 
   1.4 สถานศึกษาจัดท าและด าเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
ในระดับ 5 
   1.5 สถานศึกษามีการพัฒนาส านักงานเพื่อ
รองรับการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ 5 
   1.6 สถานศึกษามีการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแกส่ านักงานอย่างเพียงพอในระดับ 5 
   1.7 สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีด่แีก่บุคลากร
ในส านักงานและบุคคลอื่นในระดบั 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมในระดับดีเยี่ยม  
   2.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็น
ฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ภาพในระดับ ดีเยี่ยม 
   2.3 ผู้บริหารด าเนินการบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดบัดีเยีย่ม 
   2.4 สถานศึกษาจัดท าและด าเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
ในระดับดเียี่ยม 
   2.5 สถานศึกษามีการพัฒนาส านักงานเพื่อ
รองรับการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยม 
   2.6 สถานศึกษามีการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแกส่ านักงานอย่างเพียงพอในระดับดี
เยี่ยม 
   2.7 สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการ 
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี 
แก่บุคลากรในส านักงานและบคุคลอื่น 

จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง
และ ซ่อมแซม ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
นิเทศก ากับติดตาม 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ในระดับดเียี่ยม  

64 โครงการ พัฒนาผู้เรียน  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส านึก 
ในความเป็นไทยและค่านยิม 
อันพึงประสงค์ กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 
- ดนตรีขับร้องเฉลิมพระ
เกียรต ิ
- สร้างสรรค์และพัฒนางาน
ทัศนศิลป์บูรณาการงานสวน 
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
อาเซียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 
2, 3, 4, 5, 6 
- สร้างสรรค์และพัฒนาด้าน
ดนตรี บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
อาเซียน 
- สร้างสรรค์และพัฒนาด้าน
นาฏศิลป์บรูณาการงานสวน 
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
อาเซียน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้เรียนสร้างผลงานจากการ 
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตร ี
นาฏศิลป์ ตามจินตนาการในระดบั 5  
   1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ในระดับ 5 
   1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหา
ได้ อย่างมสีติสมเหตุสมผลในระดบั 5 
   1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ มีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ในระดับ 5 
2.  เชิงคุณภำพ 
   1.1 ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป์ ตาม
จินตนาการ ในระดับดเียี่ยม 
   1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ในระดับดีเยีย่ม 
   1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหา
ได้ อย่างมสีติสมเหตุสมผลในระดบัดีเยี่ยม 
   1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ มีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ในระดับดีเยีย่ม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง
และ ซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

65 โครงการ ปรับปรุงห้องเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
- ปรับปรุงห้องเรียนกลุ่มสาระ
ฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
- จ้างปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคาร
เรียน  มั่นคง  สะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้
การไดด้ีสภาพแวดล้อมรม่รื่น  และมีแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน  ในระดับ 5   
   1.2 มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งเรียนรู้  ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ในระดับ 5   
 

 
จัดจ้างปรับปรุงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการศึกษา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 และ
จัดจ้างปรับปรุงพัฒนา 
ห้องอาหารไทย ห้อง 
511 

 
ระดับ 5 

 
 
 
 
 

ระดับ 5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 มีห้องเรียน  ห้องปฏิบตัิการ  อาคาร
เรียน  มั่นคง  สะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้
การไดด้ีสภาพแวดล้อมรม่รื่น  และมีแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน  ในระดับดีเยี่ยม 
  2.2 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ในระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

66 โครงการ พัฒนาระบบบริหาร 
การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของกลุ่มงาน
อ านวยการ 
- พัฒนาประสิทธิภาพงาน
เลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- เทิดพระเกียรติ
พระมหากษตัริยไ์ทย และ
บุคลากรส าคญัของไทยใน
ความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน 
- พัฒนาระบบ E-Office ให้มี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบริหารงานธุรการ 
- ประสานงานหน่วยงานตา่ง 
ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนดในระดับ 5 
   1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายในระดับ 5 
   1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาส านักงานเพื่อ
รองรับการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ 5 
   1.4 สถานศึกษามีการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแกส่ านักงานอย่างเพียงพอในระดับ 5 
   1.5 สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีด่แีก่บุคลากร
ในส านักงานและบุคคลอื่นในระดบั 5  
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนดในระดับดีเยีย่ม 
   2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายใน
ระดับดีเยี่ยม 
   2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาส านักงานเพื่อ
รองรับการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยม 
   2.4 สถานศึกษามีการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแกส่ านักงานอย่างเพียงพอ 
ในระดับดเียี่ยม 

 
ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง วาง
แผนการ ด าเนินงาน 
เขียนงานโครงการของ
กลุ่มบรหิาร น าเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ ส ารวจ
วัสดุ อุปกรณ์ จัดซื้อ 
จัดหา จัดจา้ง และ
ซ่อมแซม นิเทศก ากับ
ติดตาม สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.5 สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีด่แีก่บุคลากร
ในส านักงานและบุคคลอื่นในระดบัดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
 

67 โครงการ พัฒนาระบบบริหาร 
การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงและพัฒนาห้อง
ส านักงานอ านวยการ (ธุรการ) 
อาคาร 2 
- ปรับปรุงและพัฒนาห้อง 
- ปรับปรุงและพัฒนาห้อง
ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
(อาคาร 3) 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 เพื่อส่งเสริมการบริหารงานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
บทบาทหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ระดับ 5 
   1.2 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดบั 5 
   1.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับ 5 
2. เชิงปริมำณ 
   2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาส านักงานเพื่อ
รองรับการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 สถานศึกษามีการจัดหาสิ่งอ านวย 
ความสะดวกแก่ส านักงานอย่างเพยีงพอ 
ในระดับดเียี่ยม 
   2.3 สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีด่แีก่บุคลากร
ในส านักงานและบุคคลอื่นในระดบัดีเยี่ยม 

 
ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง วาง
แผนการ ด าเนินงาน 
เขียนงานโครงการของ
กลุ่มบรหิาร น าเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ ส ารวจ
วัสดุ อุปกรณ์ จัดซื้อ 
จัดหา จัดจา้ง และ
ซ่อมแซม นิเทศก ากับ
ติดตาม สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

68 โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงาน
ประชาสมัพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

1. เชิงปริมำณ 

   1.1 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ  
   1.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ   

   1.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
มั่นคง สะอาด และ ปลอดภัย มสีิง่อ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และ มีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน   
   
 

 
ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง วาง
แผนการ ด าเนินงาน 
เขียนงานโครงการของ
กลุ่มบรหิาร น าเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ ส ารวจ
วัสดุ อุปกรณ์ จัดซื้อ 
จัดหา จัดจา้ง และ
ซ่อมแซม นิเทศก ากับ
ติดตาม สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 4 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
 1.4 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีการ
บริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ  
2. เชิงคุณภำพ 

   1.1 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ 

การจัดการ  
   1.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ  

   1.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
มั่นคง สะอาด และ ปลอดภัย มสีิง่อ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และ มีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน  

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีมาก 
 

69  โครงการ ส่งเสรมิขวัญและ 
ก าลังใจของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- จัดสวัสดิการให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
ระเบียบสวัสดิการโรงเรียน 
- สนับสนุนการจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์ส านักงานและพัฒนา
อาคาร 
สถานท่ี 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ อยู่ในระดับ 5    
   1.2 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ อยู่ใน
ระดับ 5    
   1.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และชมุชนพึงพอใจ
ผลการบริหาร การจดัการศึกษา อยู่ในระดับ 5    
2. เชิงคุณภำพ  
   2.1 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ อยู่ในระดับดีเยีย่ม    
   2.2 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม       
   2.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และชมุชนพึงพอใจ
ผลการบริหาร การจดัการศึกษา  
อยู่ในระดับดเียี่ยม 

 
ประชาสมัพันธ์การ
พัฒนาข้าราชการคร-ู
บุคลากร ประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/
การขออนุญาต 
ประสานงานเรื่องที่พัก
การเดินทาง กิจกรรม
ศึกษาดูงาน ประชุม
เตรียมความพร้อมใน
การศึกษาดูงาน ศึกษา
ดูงานตามก าหนด 
สรุปผลการศึกษาดู
งานสู่การขับเคลื่อน
การปฏิบัต ิ

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

70 โครงการ พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม) 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระดับ 5 

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง 

 
ระดับ 5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
- จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์
ซ่อมบ ารุง 
- งานปรับภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อม 
- งานซ่อมบ ารุง 
- งานสิ่งแวดล้อม 

   1.2 สถานศึกษามีอาคารสถานที่ วัสดุ-
อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างเพียงพอในระดับ 5 
   1.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับ ผู้เรยีนในระดับ 5  
   1.4 มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีนพัฒนา 
เต็มศักยภาพในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 สถานศึกษามีอาคารสถานที่ วัสดุ-
อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ 
ในระดับดเียี่ยม 
   2.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนในระดับดเียี่ยม 
   2.4 มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับดเียี่ยม 

และซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

71 โครงการ พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(จัดสถานท่ีรองรับกิจกรรม 
วันส าคัญ) 
- วันไหว้คร ู
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันปิยมหาราช 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ทุกกิจกรรมมสีถานท่ีวัสดุอุปกรณ์
ประกอบกิจกรรมครบถ้วนในระดบั5 
   1.2 สถานท่ีประกอบกิจกรรมตามวาระ
โอกาสมีบรรยากาศที่สวยงาม เอื้อต่อการ
ด าเนินการในระดับ 5 
   1.3 มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง 
และซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ5 

 
 
 
 

ระดับ5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันสถาปนาโรงเรียน 
- วันอ่ืน ๆ 

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกีย่วข้องในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ทุกกิจกรรมมสีถานท่ีวัสดุอุปกรณ์
ประกอบกิจกรรมครบถ้วนในระดบัดีเยี่ยม 
   2.2 สถานท่ีประกอบกิจกรรมตามวาระ
โอกาสมีบรรยากาศที่สวยงาม เอื้อต่อการ
ด าเนินการในระดับดีเยีย่ม 

 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 

72 โครงการ พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
(บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
ทั้งระบบ) 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 สถานศึกษามีอาคารสถานที่รองรับการ
จัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ตลอดจนปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับ 5 
   1.2 ชุมชน หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นมี
สถานท่ีรองรับการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
ในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 สถานศึกษามีอาคารสถานที่รองรับการ
จัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ตลอดจนปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 ชุมชน หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นมี
สถานท่ีรองรับการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
ในระดับดเียี่ยม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง 
และซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

73  โครงการ พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
(งานยานพาหนะ) 
- เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องตาม
ระยะเวลา 
- ซ่อมบ ารุง 
- จัดซื้อน้ ามันและแก๊ส LPG 
- จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงาน
ยานพาหนะ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระดับ 5 
   1.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการในระดับ 5 
   1.3 ผู้บริหารด าเนินการบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดบั 5  
   1.4 จัดโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จดุเน้น  ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง 
และซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.3 ผู้บริหารด าเนินการบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดบั ดีเยีย่ม 
   2.4 จัดโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จดุเน้น  ตามแนวทาง 
การปฏิรปูการศึกษาในระดับ ดเียีย่ม 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

74 โครงการ พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
(งานรักษาความปลอดภัย 
ในโรงเรียน) 
- ปรับปรุงห้องครูเวรชาย – 
หญิง และป้อมยาม 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระดับ 5 
   1.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการในระดับ 5 
   1.3 ผู้บริหารด าเนินการบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดบั 5 
   1.4 จัดโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จดุเน้น  ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ในระดับ 5  
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ในระดับ ดีเยี่ยม 
   2.3 ผู้บริหารด าเนินการบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดบั ดีเยีย่ม 
   2.4 จัดโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จดุเน้น  ตามแนวทาง 
การปฏิรปูการศึกษาในระดับดีเยี่ยม  

 
ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานตาม
โครงการ ก ากับ
ติดตามและ
ประเมินผล รายงาน
ผลการด าเนินกจิกรรม 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
75 โครงการ พัฒนาระบบการจดั

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
- การจัดท ารายงานโครงการ 
และนิเทศ กลุ่มบรหิารกิจการ
พิเศษ 
- จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ 
ส านักงานกลุ่มบริหารกิจการ
พิเศษ 
- จ้างเจ้าหน้าท่ีส านักงานกลุม่
บริหารกิจการพิเศษ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
อยู่ในระดับ  5 
  1.2 เพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับ  5 
  1.3 เพื่อจัดท าและด าเนินตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และ
มีการบรหิารจดัการด้วยระบบคุณภาพ อยู่ใน
ระดับ  5 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง 
และซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ  5 

 
 

ระดับ  5 
 
 

ระดับ  5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   1.4  เพื่อให้การจัดท าโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับ  5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
   2.2  เพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
   2.3  เพื่อจัดท าและด าเนินตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และ
มีการบรหิารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
   2.4  เพื่อให้การจัดท าโครงการกิจกรรม 
ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 

ระดับ  5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

76 โครงการ พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
- ปรับภูมิทัศน์หน้าห้อง
กิจกรรมลูกเสือ 
- พัฒนาสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ 
- จัดซื้อสื่อ ICT 
- จัดกิจกรรมนิทรรศการโลก
วิชาการงานอาชีพ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 
มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรยีน อยู่ใน ระดับ 5 
   1.2 มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
อยู่ใน ระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 
มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ า นวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรยีน อยู่ใน ระดับ ดเียี่ยม 
 
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานตาม
โครงการ ก ากับ
ติดตามและ
ประเมินผล รายงาน
ผลการด าเนินกจิกรรม 

 
ระดับ 4 

 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.2 มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
อยู่ใน ระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 

77 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารการจดัการศึกษา 
- ปรับปรุงระบบอุปกรณ์และ
เปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
- การซ่อมบ ารุงระบบกล้อง
วงจรปิด 
- ท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
- ค่าเช่าสัญญาณไฟเบอร ์
ออฟติก 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  อยู่ในระดับ  5 
   1.2  โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการพฒันา
เทคโนโลยีการเรียนรู้  และน าเสนอผลงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
อยู่ในระดับ  5 
   1.3  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  แหล่งสืบค้น
ข้อมูล  ที่สามารถบูรณาการการเรยีนรู้ สิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ปลอดภัยและเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน  อยู่ในระดับ  5 
   1.4  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจระบบแหล่งเรียนรู้ 
ระบบสารสนเทศผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียน  อยูใ่นระดับ  5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2.2  โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการพฒันา
เทคโนโลยีการเรียนรู้  และน าเสนอผลงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  อยู่
ในระดับดเียี่ยม 
   2.3  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  แหล่งสืบค้น
ข้อมูล  ที่สามารถบูรณาการการเรยีนรู้ สิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ปลอดภัยและเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน  อยู่ในระดับดเียี่ยม 
   2.4  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจระบบแหล่งเรียนรู้  
ระบบสารสนเทศผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง 
และซ่อมแซม นิเทศ
ก ากับติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ  5 

 
 

ระดับ  5 
 
 
 

ระดับ  5 
 
 
 

ระดับ  5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
78 โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้

และภมูิปัญญาท้องถิ่น  
ปีการศึกษา 2559 
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู ้

1. เชิงปริมำณ 
  1.1 นักเรียน  จ านวน  3,200  คน  ได้เข้าใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน นอกโรงเรียน
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู ้
   1.2 กลุ่มสาระฯ ทั้ง 8 กลุ่ม มีการจัดท า
ทะเบียน ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกบัการพัฒนา
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในโรงเรยีน นอกโรงเรยีน ปราชญ์
ชาวบ้านและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
โรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ท่ีมสีภาพ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   2.2 นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
   2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
   2.4 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การประเมินคณุภาพมาตรฐานจากทุก
หน่วยงาน 

 
ประชุมวางแผนและ
วิเคราะหส์ภาพปัญหา 
ด าเนินการขั้นตอน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ จดัท าทะเบยีน 
ประเมินติดตาม 
ประเมินความพึงพอใจ 
รายงานการพัฒนา
และการใช้แหล่ง
เรียนรู ้

 
ระดับ  4 

 
 

 
ระดับ  5 

 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับด ี
ระดับดีมาก 

 

79 โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการส านักงาน 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
- พัฒนาสารสนเทศทาง
วิชาการ 
- ประชาสัมพันธ์ / บริการ
ความรู้ทางวิชาการ 
- พัฒนาส านักงาน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 56.25              
   1.2 นักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 93..00           
   1.3 นักเรียนมผีลการประเมินการอ่าน คดิ
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
ร้อยละ 96.50        
   1.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์(ดีขึ้น1.00%)  
   1.5 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา ร้อยล่ะ 97.50             
   1.6 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้ร้อยล่ะ 97.25             
   1.7 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถและ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ร้อยละ่ 97.25             

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียม
วัสดุ/อุปกรณ์ การ
ด าเนินงาน ด าเนินการ
ตามโครงการ 
จัดระบบการท างาน 
ให้ความรู้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี จัดหาวสัด/
อุปกรณ์ส านักงาน 
รับ/ส่งหนังสือ บริการ
แบบฟอร์มวิชาการ 
จัดเก็บค้นหาเอกสาร 
พิมพ์ร่างโต้ตอบ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 62.53 

 
ร้อยละ 98.43 

 
ร้อยละ 98.09 

 
 

ร้อยละ 2 
 

ร้อยละ 99.25 
 
 

ร้อยละ 97.76 
 
 

ร้อยละ 95.52 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   1.8 ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผูน้ าและ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน ระดับ 5 
   1.9 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ ระดับ 5 
   1.10 ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบัติการระดับ 5 
   1.11 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษาเต็ม
ศักยภาพและเตม็เวลา ระดับ 5 
   1.12 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา
แหล่งการเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง ระดับ 5 
   1.13 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา ระดับ 5 
   1.14 ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรียน
บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญาจุดเน้น  
และอตัลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับ 5 
   1.15 จัดโครงการ กิจกรรมพเิศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา ระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   ระดบัพอใช้ 
   2.2 นักเรียนมีผลการประเมนิสมรรถนะส าคญั
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ระดับดีเยีย่ม           
   2.3 นักเรียนมีผลการประเมนิการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
ระดับดีเยี่ยม            
   2.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์  และเพิ่มขึ้น 1.00 % 
   2.5 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา ระดับดีเยี่ยม 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับด ี
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
- 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.6 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้ระดับดีเยีย่ม 
   2.7 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถและ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ระดับดีเยี่ยม 
   2.8 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
   2.9 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ ระดับดีเยี่ยม 
   2.10 ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบัติการระดับดีเยี่ยม 
   2.11 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษาเต็ม
ศักยภาพและเตม็เวลา ระดับดีเยี่ยม 
   2.12 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา
แหล่งการเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง ระดับดีเยี่ยม 
   2.13 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
   2.14 ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรียน
บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญาจุดเน้น  
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีเยีย่ม 
   2.15 จัดโครงการ กิจกรรมพเิศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
80 โครงการ พัฒนาและส่งเสรมิ

ประสิทธิภาพงานวัดผลและ
ประเมินผล 
- จัดซื้อวัสดุงานวัดผล 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่
หลากหลายในระดับ 5 
   1.2 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ในระดับ 5 

ส ารวจรายการวัสดุ 
อุปกรณ์และครภุณัฑ์ที
จ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินงาน เขียน
โครงการ ด าเนินการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่
หลากหลายในระดับดเียี่ยม 
   2.2 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ในระดับดี
เยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

81 โครงการ งานจัดตารางสอน 
- งานจัดตารางสอน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ครูและนักเรียนมีตารางเรียน
ตารางสอนครบทุกคน 
   1.2 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา
และเต็มความสามารถ 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ครูและนักเรียนมีตารางเรียน
ตารางสอนถูกต้องตามโครงสรา้งหลักสูตร
สถานศึกษา 
   2.2 ครูจัดการเรียนการสอนเตม็เวลาและ
เต็มความสามารถระดับดีมาก 

 
ประชุมเตรียมการ
วางแผนจัดตาราง
เรียนตารางสอน 
ด าเนินการจัดตาราง
เรียนตารางสอน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 98.56 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

82 โครงการ การรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปี
การศึกษา 2560 
- การรับนักเรยีน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 โรงเรียนสามารถรับนักเรียนเข้าเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ได้ครบจ านวนตามแผนการจัดชั้นเรียนท่ีต้น
สังกัดอนุมัติให้เปดิสอน 
   1.2  โรงเรียนสามารถรับนักเรียนเข้าเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ได้ ตามความสามารถของนักเรียน อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรมทุกคน 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณภาพระดับดีเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้ครบตาม
แผนการจดัชั้นเรียน 
   2.2  โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักเรียนเข้า
เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ที่มีคุณภาพระดับดตีามความรู้ 
ความสามารถของนักเรียน ได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
 
 

 
ประชุมหารือแนว
ทางการรับนักเรยีน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับสมคัรนักเรียน สอบ
คัดเลือกนักเรียนรับ
รายงานตัวนักเรียน
และรับมอบตัว
นักเรียน ประชุม
เตรียมการรับนักเรยีน
ทุกประเภท 
ด าเนนิการตามปฏิทิน 
การรับนักเรียนของ 
สพฐ. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
83 โครงการ ส่งเสรมิ

ประสิทธิภาพงานเอกสาร
สิ่งพิมพ์ 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
เอกสารสิ่งพิมพ์ 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1  สถานศึกษามีเอกสาร สิ่งพิมพ์ให้บริการที่เอื้อ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครบถ้วนทุกด้าน 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 สถานศึกษามีเอกสาร สิ่งพิมพ์ให้บริการที่เอื้อ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครบถ้วนทุกด้านที่      
มีคุณภาพระดับดีมาก 

 
ให้บริการท าส าเนา
เอกสารของทุก
หน่วยงานในโรงเรียน 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง
และ ซ่อมแซม สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

84 โครงการ ประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 
- ปรับปรุงพัฒนาวิธีการ แบบ
ประเมิน โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
- ประเมินคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2559 
- จัดท ารายงานประจ าปี 
2559 ของสถานศึกษา 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 วิธีการ แบบประเมิน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาครบ
ทุกตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษา 
   1.2 นักเรียน ครู  ผู้บริหาร  กรรมการสถานศึกษา 
ปัจจัย สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาได้รับการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนครบทุก
ตัวบ่งช้ี และมาตรฐานการศึกษา 
   1.3 มีรายงานประจ าปี 2559 ของสถานศึกษา        
ที่มีส่วนประกอบครบถ้วน     ตามก าหนด 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 วิธีการ  แบบประเมิน โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสะดวก
ในการใช้ ง่ายและประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในระดับดีเยี่ยม 
   2.2 นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  กรรมการสถานศึกษา 
ปัจจัย สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาได้รับการประเมิน
อย่างเที่ยงตรง ถูกต้องในระดับดีเยี่ยม  
   2.3 รายงานประจ าปี 2559 ของสถานศึกษามี
รายละเอียดถูกต้องครบถ้วนส่งทันก าหนดเวลาใน
ระดับดีเยี่ยม 

ทบทวนปัญหา
อุปสรรคของการ
ด าเนินการในปีท่ี 
ผ่านมา จัดท าปฏิทิน
และแผนปฏิบัต ิ
การปรับปรุงแบบ
ประเมินและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ลงรายชื่อนักเรยีนและ
ครูเพื่อพร้อมใช้งาน 
ทดลองใช้ น าไปใช้จริง 
และประเมินผล จดัท า
เอกสารคูม่ือในการ
ด าเนินงาน จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง จัดตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ
พร้อมใช้งาน เก็บ
ข้อมูลประเมินความ
พึงพอใจของครู 
นักเรียน และ 
ผู้ปกครอง ครูป้อน
ข้อมูลประเมินตามตัว
บ่งช้ี และตอบ
แบบสอบถาม สรุปผล 
เทียบเกณฑ์ แปลผล 
ครูเขียนรายงาน
ประเมินแต่ละ
มาตรฐาน สรุป และ
ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

 
ระดับ 4 

 
 

 
ระดับ 4 

 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ประสานงาน งาน/
กลุ่มงาน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับครูและ
นักเรียน ตาม หัวข้อ 
และขอบข่ายท่ีก าหนด 
จัดท าต้นฉบับรายงาน
ประจ าปี จดัพิมพ์ 
ตรวจทาน เสนอให้
ผู้บริหารอ่าน จัดท า
ฉบับจริง เสนอขอ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา จัดท า
รูปเลม่ ส่งรายงานต่อ 
สพม.42 และเผยแพร ่

85 โครงการ พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ส านักงานกลุม่
บริหารงบประมาณ 
-  การจัดท างาน / โครงการ 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ และ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในระดับ 5  
   1.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็น
ฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการใน
ระดับ 5 
   1.3 ผู้บริหารด าเนินการบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดบั 5 
   1.4 สถานศึกษาจัดท าและด าเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
ในระดับ 5 
   1.5 สถานศึกษามีการพัฒนาส านักงานเพื่อ
รองรับการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ 5 
   1.6 สถานศึกษามีการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแกส่ านักงานอย่างเพียงพอในระดับ 5 
   1.7 สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีด่แีก่บุคลากร
ในส านักงานและบุคคลอื่นในระดบั 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในระดับดีเยี่ยม  

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ส ารวจวสัดุ 
อุปกรณ์ จัดซื้อ จัดหา 
จัดจ้างและ ซ่อมแซม 
นิเทศก ากับติดตาม 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.2 ผู้บริหารใช้ขอ้มูลจากการประเมินเป็น
ฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ภาพในระดับ ดีเยี่ยม 
   2.3 ผู้บริหารด าเนินการบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดบัดีเยีย่ม 
   2.4 สถานศึกษาจัดท าและด าเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
ในระดับดเียี่ยม 
   2.5 สถานศึกษามีการพัฒนาส านักงานเพื่อ
รองรับการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยม 
   2.6 สถานศึกษามีการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแกส่ านักงานอย่างเพียงพอในระดับดี
เยี่ยม 
   2.7 สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีด่แีก่บุคลากร
ในส านักงานและบุคคลอื่นในระดบัดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

 
86 โครงการ พัฒนาระบบบริหาร

การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มงานบรหิาร
สินทรัพย ์
- พัฒนาส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
- สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- สนับสนุนส่งเสรมิการจดัการ
เรียนการสอน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการในระดับ 5 
   1.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การในระดบั 5 
   1.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
มั่นคง สะอาด และ ปลอดภัย มสีิง่อ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และ มีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน ในระดับ 5 
   1.4 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมี
การบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพ 
ในระดับ 5 
 
 

ทบทวนรายจ่าย
สาธารณูปโภคปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ประมาณการค่า
สาธารณูปโภคปี
การศึกษาปัจจุบันตาม
สภาพการ
เปลี่ยนแปลง ก าหนด
งบประมาณเพื่อการ
บริหารจดัการด้าน
สาธารณูปโภค 
ประมาณ
การงบประมาณปี
การศึกษา 2559 
ด าเนินการตามแผน 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์
ส านักงานท่ีต้องการ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ที่
ช ารุด หรือใช้การไม่ได้
เพื่อความพร้อม เสนอ

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับ 5 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการในระดับ ดเียี่ยม  
   2.2  ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบัติการในระดับ ดีเยี่ยม 
   2.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
มั่นคง สะอาด และ ปลอดภัย มสีิง่อ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และ มีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน ในระดับ ดีเยีย่ม 
   2.4 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมี
การบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพในระดับ 
ดีเยี่ยม   

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
บริหารจดัการคา่
สาธารณูปโภคเพื่อการ
จัดการศึกษา วาง
แผนการด าเนินการ
ด้านการจดัการส าเนา
เอกสาร ประเมินผล 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

87 โครงการ ระดมทรัพยากร 
จัดบริการเสริมเป็นพิเศษ 
สร้างคณุภาพชีวิตและ
มาตรฐานการศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียน 
สตรีนครสวรรค ์
- จัดเตรยีมเอกสาร เพื่อการ
ระดมทรัพยากร 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการในระดับ 5 
   1.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การในระดบั 5 
   1.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
มั่นคง สะอาด และ ปลอดภัย มสีิง่อ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และ มีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน ในระดับ 5 
   1.4 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมี
การบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพในระดับ 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการในระดับ ดเียี่ยม  

 
เสนอรายละเอียดให้
การจัดเก็บเงินระดมปี
การศึกษา 2559 ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
เพื่อพิจารณา 
ด าเนินการตามทีไ่ด้รับ
อนุมัติ สรุป 
ประเมินผล 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 

 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การในระดบั ดีเยีย่ม 
   2.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
มั่นคง สะอาด และ ปลอดภัย มสีิง่อ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และ มีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน ในระดับ ดีเยีย่ม 
   2.4 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมี
การบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพในระดับ 
ดีเยี่ยม  

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

88 โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกลุม่งาน 
นโยบายและแผน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการนเิทศ ก ากับ 
ติดตามแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 
- พัฒนาส านักงานนโยบาย
และแผน 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระดับ 5  
   1.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็น
ฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการใน
ระดับ 5 
   1.3 ผู้บริหารด าเนินการบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดบั 5 
   1.4 สถานศึกษาจัดท าและด าเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
ในระดับ 5 
   1.5 สถานศึกษามีการพัฒนาส านักงานเพื่อ
รองรับการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ 5 
   1.6 สถานศึกษามีการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแกส่ านักงานอย่างเพียงพอในระดับ 5 
   1.7 สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีด่แีก่บุคลากร
ในส านักงานและบุคคลอื่นในระดบั 5 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1 ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบ  
มีส่วนร่วมในระดับดีเยีย่ม 
   2.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากการประเมิน     
เป็นฐานความคดิทั้งด้านวิชาการและการจัด    
การภาพในระดับ ดีเยี่ยม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง
และ ซ่อมแซม ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
นิเทศก ากับติดตาม 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    187 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
   2.3 ผู้บริหารด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การในระดับดีเยี่ยม 
   2.4 สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการ   ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา    ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาด้วย ระบบคุณภาพใน
ระดับดีเยี่ยม 
   2.5 สถานศึกษามีการพัฒนาส านักงาน   
เพื่ อรองรับการปฏิบัติ งานของบุคลากร       
ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพใน    
ระดับดีเยี่ยม 
   2.6 สถานศึกษามีการจัดหาสิ่ งอ านวย    
ความสะดวกแก่ส านักงานอย่างเพียงพอใน
ระดับดีเยี่ยม 
   2 . 7  สถานศึกษาส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ดีแก่บุคลากร
ในส านักงานและบุคคลอื่นในระดับดีเยี่ยม  

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

 
 

90 โครงการ พัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการศึกษา 
- การจัดท าเอกสารสารสนเทศ
โรงเรียน เพื่อการจัดการศึกษา 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1  ร้อยละ  100  ของนักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้บริการ
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการจดัการศึกษา 
   1.2  ร้อยละ  90  ของชุมชนหรือหน่วยงาน
ต่างๆ  ท้ังภาครัฐ  และเอกชน ทีม่าขอการใช้
บริการ 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  ให้บริการนักเรยีน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรยีน  อยู่ในระดับด ี
   2.2  ให้บริการชุมชนหรือหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทัง้ภาครัฐ  และเอกชน  บุคคลทั่วไป อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

 
น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง
และ ซ่อมแซม ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
นิเทศก ากับติดตาม 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ  100 

 
 

ร้อยละ  98.47 
 
 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีเยี่ยม 

91 โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการของศูนย์
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ช ารดุ 
- ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 

1. เชิงปริมำณ 
   1.1  ให้บริการนักเรยีน  ครู  และ 

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้   
ร้อยละ  99  ของจ านวนครั้งท่ีขอใช้บริการ 
   1.2  ให้บริการชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน  บุคคลทั่วไปได้      
ร้อยละ  99  ของจ านวนครั้งท่ีขอใช้บริการ 
 
 

 
ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง
และ ซ่อมแซม ด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
นิเทศก ากับติดตาม 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ร้อยละ  99.23 

 
 

ร้อยละ  99.47 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
2. เชิงคุณภำพ 
   2.1  ให้บริการนักเรยีน  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรยีนอยู่ในระดับดีเยีย่ม 
   2.2  ให้บริการชุมชนหรือหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน  บุคคลทั่วไปได้ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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11. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวนนักเรียน/
ครูที่อยู่ในระดับ 

3  ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 
ค่ำน้ ำหนัก 

คะแนนที่
ได้ 
ค่ำ 

เทียบ
ระดับ

คุณภำพ 

ควำม 
หมำย 

ด้ำนที่ 1 มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน    30.00 28.73 5 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี และมี
สุนทรียภำพ 

- - - 5.00 4.92 5 ดีเย่ียม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กาย สม่ าเสมอ 

2,921 2,938 99.42 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

2,729 2,938 92.89 0.50 0.46 5 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

2,898 2,938 98.63 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคณุค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

2,920 2,938 99.39 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   2,916 2,938 99.25 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สรา้งผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

2,914 2,938 99.18 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

   5.00 4.90 5 ดีเย่ียม 

2.1 มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2,885 2,938 98.19 2.00 1.96 5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวทีต่อผู้      
มีพระคณุ 

2,907 2,938 98.94 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2,858 2,938 97.28 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

2,892 2,938 98.43 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน
นักเรียน/ครูที่
อยู่ในระดับ 3  

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 
ค่ำน้ ำหนัก 

คะแนนที่
ได้ 
ค่ำ 

เทียบ
ระดับ

คุณภำพ 

ควำม 
หมำย 

มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองรักกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

   5.00 4.84 5 ดีเย่ียม 

3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู ้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว      

2,916 2,938 99.25 2.00 1.99 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียนได้อย่างน้อย
สองภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ   
ตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม 

2,792 2,938 95.03 1.00 0.95 5 ดีเยี่ยม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยน       
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน  

2,697 2,938 91.80 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 2,887 2,938 98.26 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน     
กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล           

   5.00 4.70 5 ดีเย่ียม 

4.1 สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่านฟัง และด ูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

2,681 2,938 91.25 2.00 1.83 5 ดีเยี่ยม 

4.2 น าเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 2,875 2,938 97.86 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

4.3 ก าหนดเปา้หมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 2,651 2,938 90.23 1.00 0.90 5 ดีเยี่ยม 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

2,902 2,938 98.77 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะ        
ที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร    5.00 4.47 4 ดีมำก 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ 
กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  2,841 2,938 96.70 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั 
ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์ 2,892 2,938 98.43 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

2,882 2,938 98.09 2.00 1.96 5 ดีเยี่ยม 

5.4ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 
(เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ) 

497 880 56.48 1.00 0.56 2 พอใช้ 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน
นักเรียน/ครูที่
อยู่ในระดับ 3  

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 
ค่ำน้ ำหนัก 

คะแนนที่
ได้ 
ค่ำ 

เทียบ
ระดับ

คุณภำพ 

ควำม 
หมำย 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน   
รักกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

   5.00 4.90 5 ดีเย่ียม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ 2,872 2,938 97.75 2.00 1.96 5 ดีเยี่ยม 

6.2 ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

2,874 2,938 97.82 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 2,874 2,938 97.82 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

6.4 มีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

2,907 2,938 98.94 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ 2 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    50.00 48.90 5 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

- - - 10.00 9.80 5 ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียน 
ทั้งด้านความรู ้ทักษะกระบวนการสมรรถนะ 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

132 134 98.51 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

133 134 99.25 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา 

133 134 99.25 2.00 1.99 5 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้

131 134 97.76 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

131 134 97.76 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนท้ังดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

131 134 97.76 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    192 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน
นักเรียน/ครูที่
อยู่ในระดับ 3  

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนนที่
ได้ 
ค่ำ 

เทียบ
ระดับ
คุณภำพ 

ควำม 
หมำย 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผล 
ในการปรับการสอน 

130 134 97.01 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 128 134 95.52 1.00 0.96 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิา 
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 128 134 95.52 1.00 0.96 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล    10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บรหิารมีวิสัยทัศนภ์าวะผู้น า  
และความคิดรเิริ่มทีเ่น้นการพัฒนาผู้เรยีน   5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บรหิารใช้หลักการบรหิารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บรหิารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้น 
แผนปฏิบัติการ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บรหิารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บรหิารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนนที่ได้ 

ค่ำ 
เทียบระดับ
คุณภำพ 

ควำม 
หมำย 

มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที ่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

   5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม  ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม 
ในการพัฒนาสถานศึกษา   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 10 สถำนศกึษำมกีำรจัด
หลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

   10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น - - 5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ 

- - 5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่สง่เสริมและ
ตอบสนองความต้องการความสามารถ  
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

- - 5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรยีนรู้ 
ที่ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู ้
ได้ด้วยตนเอง 

- - 5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 

- - 5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน - - 5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนนที่ได้ 

ค่ำ 
เทียบระดับ
คุณภำพ 

ควำม 
หมำย 

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศกึษำมกีำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

   10.00 9.20 5 ดีเยี่ยม 

11.1 ห้องเรียนห้องปฏิบตัิการ อาคารเรยีน
มั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมรม่รื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรยีน 

  4 4.00 3.20 4 ดีมาก 

11.2 จัดโครงการกิจกรรมทีส่่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน   5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมสีว่นร่วม 

  5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 12 สถำนศกึษำมกีำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

   5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา   5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา    

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  5 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  4 0.50 0.40 4 ดีมาก 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน 
การประเมินคณุภาพภายใน   5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนนที่ได้ 

ค่ำ 
เทียบระดับ
คุณภำพ 

ควำม 
หมำย 

ด้ำนที่ 3 มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคม 
แห่งกำรเรียนรู้ 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 13 สถำนศกึษำมกีำรสร้ำง 
ส่งเสริม สนับสนนุให้สถำนศกึษำเป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ 

   10.00 10.00 10 ดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  5 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศกึษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง   5 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ 4 มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ปรัชญำ 
และจุดเนน้ที่ก ำหนดขึน้ 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการกิจกรรมทีส่่งเสรมิให้ผู้เรียน
บรรลตุามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

  5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนนที่ได้ 

ค่ำ 
 

เทียบระดับ
คุณภำพ 

ควำม 
หมำย 

 

ด้ำนที่ 5 มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม    5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย
จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับ
คุณภำพสูงขึ้น 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้นตามแนวทาง 
การปฏิรปูการศึกษา 

  5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผา่นมา   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ค่ำเฉลี่ยรวม    100.00 97.63 5 ดีเยี่ยม 

สรุปผลภำพรวมของสถำนศึกษำคะแนนที่ได้   97.63 

ระดับคุณภาพ            
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5   
 (ปรับปรงุ)  (พอใช้)   (ดี)  (ดีมำก)    (ดีเยีย่ม)  

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
คะแนนที่ได้ 97.27 
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12. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ (รอบที่สำม) 
              โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้รับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา  
(สมศ.) รอบสาม เมื่อวันที่  6-8  มิถุนายน พ.ศ. 2554  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 มัธยมศึกษำ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภำพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 10.00 9.82 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 10.00 9.52 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.31 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเปน็  10.00 8.85 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.90 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

5.00 4.85 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์     
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเปน็เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 82.85 ดี 
สถำนศึกษำมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ☑ ใช่   ไม่ใช ่

สถำนศึกษำมีตัวบ่งชี้ทีไ่ด้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จำกทัง้หมด 12 ตัวบ่งชี้  ☑ ใช่   ไมใ่ช่ 
สถำนศึกษำไม่มีตัวบ่งชีใ้ดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุง หรอื ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ☑ ใช่   ไม่ใช ่

สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
☑ สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ      ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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13. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
      จุดเด่น  
      1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย  ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง  
มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน     
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  นอกจากนี้ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม   บทบาท            
ของสถานศึกษาก็เป็นจุดเด่นของสถานศึกษาเช่นกัน 
      2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ด ี
      3. สถานศึกษาพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ               
ด้วยการให้ความรู้และอบรมครู หรือให้ครูไปอบรมพัฒนาตนเอง มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูทุกคน ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  ประเมินแบบวัด  แบบทดสอบของครูทุกคน               
ทุกภาคการศึกษา 
      4. สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาจากต้นสังกัด และมีพัฒนาการของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

      จุดที่ควรพัฒนำ 
      1. สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิ ลปะ  และภาษาต่ า งประ เทศ   โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกลุ่ มสาระการ เ รี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์                      
และภาษาต่างประเทศ  มีคุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
      2. คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทและมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับการก าหนดเอกลักษณ์ 
นโยบาย  และแผนพัฒนาของสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาส 
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
      3. ครูส่วนหนึ่งมีผลด าเนินงานยังไม่ชัดเจนในการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้                 
ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้ เรียน  รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัด        
การเรียนรู้ 
      4. สถานศึกษาด าเนินการยังไม่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
  

           1.  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะและภาษาต่างประเทศ     
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด  ฝึกท า ฝึกแก้ปัญหา และศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
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มีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการทดสอบ  ดูผลงาน  การสังเกต  การปฏิบัติจริง ที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ 
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน และน าผลการวิจัยมาพัฒนาผู้ เรียนอยู่ เสมอ  มีมาตรการ                
ในการปฏิบัติงานสอนของครู นิเทศ ติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
นอกจากนี้ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือทดสอบระดับชาติ       
(O-Net)  ให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

           2.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
                สถานศึกษาควรด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้นในการก าหนด
เอกลักษณ์  นโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการเด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ควรด าเนินการ            
ให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง  
 

           3.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลการประเมิน

มาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย  
เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการส่งไปศึกษา อบรม สัมมนา  มีการร่วมกันจัดท า   
แผนการปฏิบัติที่ชัดเจน  รวมทั้งการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงอยู่เสมอ 
 

           4.  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถานศึกษาควรมีแผนการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษา   โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  รายงาน   
และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
1.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
2.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากล (Global English 

Program: GEP) 
 

14. สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
สภำพปัญหำ       
โรงเรียนมีสถานที่คับแคบ อาคารสถานที่เรียนมีจ ากัด ท าให้การพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ      

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขาดแคลนสถานที่เรียนพลศึกษา ไม่มีสนามกีฬากลางแจ้ง ไม่มีสนามกีฬา
ให้นักเรียนได้เรียน ได้ฝึกซ้อม นักเรียนจึงขาดทักษะทางด้านกีฬา  การจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปี       
ของนักเรียนต้องไปใช้สนามกีฬากลางของจังหวัดนครสวรรค์   ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโรงเรียน
ต้องน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้  แต่เนื่องจากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีราคาค่อนข้างสูง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนจึงเป็นไปอย่างช้า  
ไม่ทั่วถึง  นักเรียนบางส่วนไม่มีแหล่งศึกษาค้นคว้า บางส่วนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
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คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และนักเรียนบางส่วนยังมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า ประกอบกับโรงเรียนประสบภัยน้ าท่วม ในปีการศึกษา 2554 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อุปกรณ์
ช ารุดเสียหาย งดใช้ ต้องซ่อมแซม อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งภายในและนอกสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

จุดเด่น       
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

               1) ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
      2) ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      3) ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
       2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
               1) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                2) นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
                3) โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
               4) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 
               5) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสนับสนุน   ให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
               6) มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน   
อย่างสม่ าเสมอ 
               7) จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง    
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
               8) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
               9) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ   
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
               10) ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 3. ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
               1) มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้    
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา   
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
               2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษา           
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
         4. ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
                   1) จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
          5. ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม     
                   1) จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
               2) ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา                                                
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จุดที่ควรพัฒนำ 
        1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  ควรพัฒนานักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
              1) จ านวนผู้เรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
              2) ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว      
              3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างน้อยสองภาษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
              4) รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  
              5) ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน                       
              6) ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
              7) มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
              8) วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
              9) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
             2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ                                       
                 1) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
                 2)  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
              1) ควรมีการนิเทศติดตามพัฒนาการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน               
              2) ส่งเสริมให้ครูพิจารณาหาแนวทางการจัดกิจกรรม  หาวิธีการ  เพ่ือปลูกฝังค่านิยม        
และพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะในการท างาน  และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    
              3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนาเทคนิค
วิธีการ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
              4) เพ่ิมจ านวนห้องเรียนคุณภาพ เพ่ือเอ้ือให้ครูและนักเรียน ได้ใช้  สื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย    
อย่างทั่วถึง 
              5) พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องให้น่าสนใจ สะดวกต่อการศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน 
              6) พัฒนางานสารสนเทศของโรงเรียนให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกด้านท าสถิติ   
สรุปภาพรวม  เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี  ระหว่างกลุ่ม เพ่ือสะดวกส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
การพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน 
              7) น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   
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ส่วนที ่2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ: ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป     

ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัด      
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก รวมทั้งจัดกระบวนการเรียน
การสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน และเน้นให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน      
คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรที่ชัดเจนโดย  
จัดให้มีแผนการเรียน ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ ซึ่งแต่ละแผนการเรียน          
มีรายวิชา/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ
การศึกษา เช่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดแผนการเรียน 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียน
เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                
มี         การจัดแผนการเรียน 6 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์พิเศษ) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ค านวณแผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ 
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่นและแผนการเรียนทั่วไปและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
ที่หลากหลาย โดยการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายส่งเสริมให้จัดการเรียน    
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีบูรณาการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์      
การเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้  เรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนา      
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ิมขีดจ ากัดความสามารถในการ
แข่งขันทุกระดับ  โดยมีกิจกรรม อาทิ  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของกลุ่มสาระภาษาไทย โดยการ 
จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด วันสุนทรภู่กิจกรรมบันทึกการอ่าน ค่ายนักอ่าน ท าให้นักเรียนรักการอ่าน           
มีความสามารถในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีศึกษาค้นคว้าและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน นักเรียน
ได้รับการยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และน าองค์ความรู้ที่ได้มาสื่อสารน าเสนอในหลายรูปแบบ ตลอดจน น าองค์ความรู้นั้นไป
บริการสังคมท าให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสื่อสารและ
ด้านงานอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต และมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
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กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา สัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สอนเสริมเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ ส่ง เสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์  กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์  ท าให้นักเรียน                        
มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหา 
 กิจกรรมแนะแนวทุกระดับ โดยการแนะแนวศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ      
ค่ายวิชาการ งานบริการแนะแนว ทุนสนับสนุนการเรียน มอบประกาศนียบัตรเรียนดี ติดตามผลการศึกษา 
นักเรียนจบ ม.3 และ ม.6 ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ส านึก
ความเป็นไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์  ดังนี้ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน กิจกรรมร่วม
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม
บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9  กิจกรรมคนดีศรีอัจฉราลัย วันไหว้ครู กิจกรรมท าบุญ
วันพระ โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกให้ความรู้ และในช่วงเวลากิจกรรมโฮมรูม ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่ง
กาย ตรวจทรงผม แนะน าการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมในสถานการณ์ และได้อบรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ของการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยท างานบ้านและประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี 
และ สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการอบรมให้ผู้ เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง              
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ กตัญญู รักความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เสียสละ มีจิตสาธารณะ  
การส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  
 สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักวางแผนการท างาน สนับสนุนการด าเนินการจนส าเร็จท างาน
อย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามา รถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้                  
โดยสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน คือ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
สุจริต ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึก  
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต และผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และน าไปประกอบอาชีพได้ โดยท าการสอนแบบ
โครงงานรวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน ผสมผสานกับแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดแทรกการอยู่ร่วมกันในสังคมบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการประกวด
แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ และอาชีพ กิจกรรมนิทรรศการ น าเสนอให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในทุกกลุ่มสาระกาเรียนรู้ เช่น การท าขนมไทย อาหารไทย การประดิษฐ์ของช าร่วย 
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้านการวาดภาพ ระบายสี เป็นต้น กิจกรรมกีฬาสีภายใน  5 คณะสี        
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ มีการวางแผน การจัดการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีความสุข และเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ  
และโครงการส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดทักษะในการด ารงชีวิต เช่น กิจกรรม
ฝึกทักษะอาชีพขนมอบ ขนมไทย ผลิตและจ าหน่าย และกิจกรรมสร้างสรรค์ขนมอบ ขนมไทย 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนอย่างหลากหลายดังนี้  มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา กิจกรรม
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กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย มีการเดินวิ่งการกุศลที่อุทยานสวรรค์ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขภาพ จัดการอบรมเกี่ยวกับวัยรุ่นกับเพศศึกษานิทรรศการผลงานนักเรียน การดูแล
สุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย การส่งเสริมและพัฒนาการวัยเรียน การป้องกันอุบัติภัยการจราจร โครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี โครงการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมวัยใสห่างไกลเอดส์ และยาเสพติดการวิ่ง
เพ่ือสุขภาพ การรณรงค์โรคเอดส์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บริเวณสนามหน้าอาคาร 7  กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะร าวงมาตรฐาน ทักษะสู่ความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ ศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์ด้านจิตรกรรมก้าวไกล
สู่อาเซียน กิจกรรมของกิจกรรมลูกเสือ-การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ -เนตรนารี ได้แก่        
การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ ท าให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี และมีคุณธรรมปลูกฝังให้
นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา 

ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว จึงท าให้ผู้เรียนมีความสามารถ             
ในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีเยี่ยม รวมทั้งผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด 
เขียนได้อย่างน้อยสองภาษาส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้จากการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ฟัง อ่าน และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง อีกทั้งยังสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา การตัดสินใจโดยมีเหตุผลประกอบได้       
มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ จึงส่ งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านคิดค านวณ คิดวิ เคราะห์               
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับ ดี
เยี่ยม และผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
 ด้านความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม
ในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยผล         
การทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย และในด้านความ
พร้อมในการศึกษาต่อ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และ 
มีวุฒิภาวะทางการประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
 ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม        
จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใชีวิต 
ประจ าวัน ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน       
ความแตกต่างและหลากหลาย รู้วิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี  
อยู่เสมอ รู้และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม  
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ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ความสามารถ
ในการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
(ระดับดีเยี่ยม) 

 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
(ระดับดีเยี่ยม) 
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ร้อ
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ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

0
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100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ความสามารถใน
การคิด 
(ระดับดีเยี่ยม) 

 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
(ระดับดีเยี่ยม) 
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99.42 98.81 

90.34 
97.08 96.65 

88.64 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรคิด 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 
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ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

ดีเยี่ยม 

ด ี

พอใช้ 

ปรับปรุง 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

(ระดับดีเยี่ยม) 

 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

(ระดับดีเยี่ยม) 
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100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

98.85 99.21 98.65 95.91 98.22 

80.85 
ร้อ

ยล
ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ดีเยี่ยม 

ด ี

พอใช้ 

ปรับปรุง 
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96.15 95.04 

55.28 

97.47 

79.68 

97.55 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระ 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์(ดี) 

 

ผลการประเมิน
ความก้าวหน้า
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

(ปรับปรุง) 

 

 

42.51 44.07 
40.65 

42.42 
46.22 

56.3 
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ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 0 0 21.61 0 36.52 0

สังคมศึกษา 9.71 0 4.9 0 0 0

ภาษาอังกฤษ 33.71 31.41 0.29 0 0 57.94

คณิตฯ 0 0 0 39.8 0 0

วิทย์ฯ 18.29 3.14 16.43 0 12.77 0

สุขศึกษาฯ 0 64.92 21.04 23.81 12.41 24.3

ศิลปะ 38.29 0 35.73 0 38.3 17.76

การงาน 0 0.52 0 36.39 0 0
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ร้อ
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ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน 
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

O-NET 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์(ดี) 

 

ผลการประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญตาม
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

(ระดับดีเยี่ยม) 
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47.03 

65.3 
55.96 

68.58 
60.05 

45.39 

70.5 

31.58 

63.96 

35.51 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ม.3 

ม.6 

82

84

86

88

90

92

94

96

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

89.58 
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94.96 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมนิสมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสูตร ที่ได้ระดับ3 (ดี) ขึ้นไป 

ร้อยละของนร.ที่ได้ระดับ3ขึ้นไป 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(ระดับดีเยี่ยม) 

 

ผลการประเมิน
การยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

(ระดับดีเยี่ยม) 
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ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
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ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมเอื้ออำทรผู้อ่ืน
และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
ที่ได้ระดับ 3 (ดี) ขึ้นไป 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมิน 

สุขภาวะที่ดี
และมี
สุนทรียภาพ 

(ระดับดีเยี่ยม) 

 

ผลการประเมิน
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือ
การท างาน 

(ระดับดี) 

 

75 80 85 90 95 100

94.51 

93.55 

96.15 

96.15 

85.66 

100 

ร้อยละ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินสุขภำวะท่ีดี 
และมีสุนทรียภำพ ที่ได้ระดับ 3 (ดี) ขึ้นไป 

สร้างผลงานศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อ่ืน 

เห็นคุณค่าตนเองมั่นใจแสดงออกเหมาะสม ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและสภาวะเสี่ยง 

มีน ้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกาย 

0 20 40 60 80 100

ม.3 

ม.6 

83.87 

67.23 

3.23 

8.4 

12.9 

24.37 

ร้อยละ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมพร้อม 
ในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน 

ท ำงำน ฝึกงำน ศึกษำต่อ 
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3. จุดเด่น 
1) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ96.97 และ

มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 95.85 
     2) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 98.33 
    3) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 98.47 
     4) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร คิดแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน  
การใช้เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 97 ขึ้นไป 
     5) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล   
มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตนคติต่ออาชีพสุจริต ดังปรากฏผลงานเชิง
ประจักษ์ในกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โลกวิชาการงานอาชีพ 105 ปี  สตรีนครสวรรค์ และผลงานดีเด่น
และรางวัลที่ได้รับดังแสดงในตอนที่ 1 
     6) นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไปร้อยละ 96.95 และ
มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ61.18 ซึ่งสูงกว่าในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
     7) นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(o-net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 
     8) นักเรียนจบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 94.81และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายร้อยละ 97.10 
  

4. จุดที่ควรพัฒนำ 
 1) ควรตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงเทียบเคียงกับคะแนนเฉลี่ย     
ของผลการสอบระดับชาติ (o-net) ของโรงเรียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (ขนาดใหญ่พิเศษ) 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ: ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 

   จากการที่ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการทั้ง 5 กลุ่ม ได้พัฒนาการกระจายอ านาจ โดยผ่าน  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้บริหารทุกท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และผู้น า    
ทางวิชาการ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ         
ของวิชาชีพ  ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคณะครูและบุคลากร   โดยปลูกฝังคุณธรรมความส านึกใน 
ความเป็นไทย และส่งเสริมโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการปรับโครงสร้างสายงานให้เหมาะสมตลอดจนจัดหาห้องปฏิบัติงาน
ต่างๆ ท างานได้อย่างสะดวกทั่วถึงส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
โดยส่งเข้ารับการอบรม สัมมนา จากหน่วยงานทางราชการและเอกชน เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรศึกษา
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดสรรงบประมาณต่างๆในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเข้าสู่
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มาตรฐานสากล อีกทั้งมีนโยบายในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาโดยกลุ่มสาระจะต้อง        
มีโครงการรองรับ จัดการสอนเสริมเติมเต็มให้นักเรียน ชั้น ม.6 และม.3 ทุกรายวิชา มีการจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอในการด าเนินงาน  โรงเรียนด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างานจากนักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน ก าหนดเป้าหมายและ   
แนวการพัฒนาจัดการศึกษาก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ และประเมินผลที่ชัดเจน  มีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  จัดระบบสารสนเทศ
ในหน่วยงาน มีระบบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี        
ของสถานศึกษา 

   โรงเรียนมีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาจากทุกองค์กรและเป็นไปตามระเบียบ     
ที่ก าหนดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบก าหนด สามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการด า 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำน   
จากการด าเนินงานในรอบปี ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์         

ในการด าเนินงานทุกระดับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุกโครงการ อยู่ในระดับดีและระดับดีมาก           
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ   โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ  EP (English Program)  ผลการประเมินด้านที่ 1 นโยบายและบริหารจัดการ ด้านที่ 2 
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล และด้านที่ 3 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน 
99 คะแนน  

ผลการพัฒนาและการจัดการศึกษาจึงเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา ความพึงพอใจของคณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษาจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มี บุคลากร         
จากสถานศึกษาอ่ืนมาศึกษาดูงานเป็นประจ า  ผู้ปกครองและชุมชนมีความต้องการส่งบุตรหลานมาศึกษา
ต่อเป็นจ านวนมากด้วยความไว้วางใจต่อสถานศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มุ่งมั่น               
ในการพัฒนา อุทิศเวลาให้กับชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาเป็นอย่างดี 
  จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเ รียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ระเบียบก าหนด สามารถก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม             
ในการพัฒนาสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง
ตลอดมา  

จากการจัดท าโครงการ / งาน / กิจกรรมต่าง ๆ มีผลท าให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ 
สมบูรณ์ส่งผลท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  

ผลการพัฒนาดังกล่าวท าให้อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน มีสุขอนามัยที่ดี 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

การพัฒนาครู
และ 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 
3. จุดเด่น 
           1) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดท าแผน      
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ                   
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการนิเทศการเรียน
การสอน มีการจัดท าสื่อ วิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน  
          2) ผู้บริหารมีการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการปรับกลุ่มงาน/งาน กระจายตามโครงสร้าง
การบริหารงานอย่างเหมาะสมอันได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าคณะ ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          3) คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่           
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2553และให้      
การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

1-2 ครั้ง/ปี 

3-4ครั้ง/ปี 5-6ครั้ง/ปี 

7-8ครั้ง/ปี 

9-11ครั้ง/ปี 

12-14ครั้ง/ปี 

15-16ครั้ง/ปี 
23ครั้ง/ปี 
57ครั้ง/ปี 

จ ำนวนครั้งที่ครู/บุคลำกรได้รับกำรอบรมพัฒนำ 
ทำงกำรศึกษำ 

1-2 ครั้ง/ปี 3-4ครั้ง/ปี 5-6ครั้ง/ปี 7-8ครั้ง/ปี 9-11ครั้ง/ปี 
12-14ครั้ง/ปี 15-16ครั้ง/ปี 23ครั้ง/ปี 57ครั้ง/ปี 
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          4) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร   การจัดการศึกษา และให้ความร่วมมือ
กับกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ผู้ปกครองได้สนับสนุนให้ลูกหลานมาสมัครสอบเข้าเรียนในโรงเรียน
เกินจ านวนที่นั่งที่โรงเรียนจะสามารถรับเข้าเรียนได้  
           5) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และในปีการศึกษานี้เครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือหารายได้และมอบเงินให้             
แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

4. จุดที่ควรพัฒนำ 
 

           1) ควรพัฒนาเพ่ิมเติมให้พร้อมมีอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีพร้อมใช้งาน ทุกห้องเรียนและมีการประเมิน           
เชิงประจักษ์ว่าได้ใช้งานและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ 
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
ระดับคุณภำพ: ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้  ตามโครงการและกิจกรรม คือ โครงการแข่งขัน
ทักษะความสามารถทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ ICT เป็นสื่อในการเรียนการสอน โครงการนิทรรศการ “โลกวิชาการงานอาชีพ 105 ปี 
สตรีนครสวรรค์”  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล  โครงการศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการด้านวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรง เรียนมาตรฐานสากล  
โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อนวัตกรรม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ โครงการพัฒนาคุณภาพ        
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559  โครงการส่งเสริมการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์          
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมส านึกในความเป็นไทยและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการประสานและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันจัดการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพ  
โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มบริหาร กลุ่มงาน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท างานโครงการ  เพ่ือจัดท า
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง สรุปงานโครงการดังกล่าว 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
     จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น   ทุกวิชา        

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน จัดท าสื่อนวัตกรรม ผลิตสื่อ  การใช้ห้อง
เทคโนโลยี  การใช้อุปกรณ์ ICT ท าให้ครูมีผลงานเชิงวิชาการ และนักเรียนเรียนจบหลักสูตรเกือบร้อย
ละร้อย มีผลงานนักเรียนอยู่ในระดับดีเด่นหลายรายการ  

 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีนโยบายให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและติดตาม

พฤติกรรมนักเรียนที่มีความเสี่ยง มีการโฮมรูมและแนะแนวนักเรียนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
ครูให้เข้าสอนตรงตามเวลา มีนโยบายพัฒนาปรับปรุงให้ทั้งนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อน การซ่อมเสริม
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ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ สอนและฝึกทักษะเพ่ิมเติมให้นักเรียน    เพ่ือเข้าแข่งขัน
ทักษะต่าง ๆ 

 

4. จุดควรพัฒนำ 
      ควรให้ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตามให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแลสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมตลอดเวลา เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างถาวรยิ่งขึ้น  และในปี
การศึกษา 2560 มีผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร งานโครงการของแต่ละกลุ่มบริหาร  งานกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ วางแผนร่วมกัน จัดท างานโครงการ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมและรอบด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภำพ: ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
         สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 8  ประการ ได้แก่ 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา           
4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
8) สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุม 
คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปี             

ของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี            
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุด             
ที ่ ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้น
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรม    ให้ความรู้
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครูบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจในการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้  
มีคณะกรรมการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน                    
ของสถานศึกษาประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐาน และสรุปผลการด าเนินงาน   เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างาน
อย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สถานศึกษาจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 
             สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

3. จุดเด่น 
          สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย         
ใช้วิธีการที่หลากหลายโดยใช้การประชุมกลุ่ม การระดมความคิดของคณะครูและบุคลากรให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มงาน แต่ยังไม่เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน

ที่สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกันภายในสถานศึกษา  เพ่ือสามารถ   
น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร จัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน และ        
เพ่ือมีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงต้องมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์              
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ผลกำรประเมินโดยภำพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่าได้ระดับ 
ดีเยี่ยม ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ระดับ ดีเยี่ยม     
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม   
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ระดับ ดีเยี่ยม     
มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ ระดับ ดีเยี่ยม   
 

 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี เยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน       
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์  ใช้แก้ปัญหาได้              
อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีเยี่ยม 

สถานศึกษาด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
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ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศจ านวนมาก  และยังได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ                 
ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น  
 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐาน           
อยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการ          
มีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล และการประเมินผลตามสภาพจริง  

สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี เยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน                  
ของสถานศึกษาเป็นอย่างด ี 
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ส่วนที ่3 
สรุปกำรพัฒนำและกำรน ำไปใช ้

 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2559 สรุปได้ดังนี้ 
 

1 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
    1) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ96.97 และมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ95.85 
    2) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 98.33 
   3) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 98.47 
    4) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร คิดแก้ปัญหาการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ 
การประเมินร้อยละ 97 ขึ้นไป 
    5 )  นั ก เรี ยนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง           
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา     
อย่างมีสติสมเหตุสมผล มีทักษะในการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตนคติต่ออาชีพสุจริต ดังปรากฏผลงานเชิง
ประจักษ์ในกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โลกวิชาการงานอาชีพ 
105 ปี  สตรีนครสวรรค์ และผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ      
ดังแสดงในส่วนที่ 1 
    6) นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ตั้งแต่
ระดับ 1 ขึ้นไปร้อยละ 96.95 และมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3  
ขึ้นไปร้อยละ61.18 ซึ่งสูงกว่าในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
    7) นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 
    8 )  นั ก เ รี ยนจบหลั กสู ตร ในระดับมั ธยมศึ กษาตอนต้ น          
ร้อยละ 94.81  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 97.10  

 

1) ควรตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
ด้ านผลสั มฤทธิ์ ให้ สู งเที ยบเคี ยง          
กับคะแนนเฉลี่ ย   ของผลการสอบ
ระดับชาติ (o-net) ของโรงเรียนที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน (ขนาดใหญ่พิเศษ) 
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จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา(ต่อ) 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
      1) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง  บู รณาการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและ          
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลายมีการนิเทศการเรียนการสอน มีการจัดท าสื่อ 
วิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน  
      2) ผู้บริหารมีการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการปรับ 
กลุ่ ม ง าน / ง าน  ก ระจายต าม โค ร งสร้ า ง กา รบ ริ ห า ร ง าน                    
อย่างเหมาะสมอันได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหาร
กิจการพิเศษ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าคณะ ดูแลรับผิดชอบในเรื่อง
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     3) คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ       
ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2553 
และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
      4) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร   
การจัดการศึกษา และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ ผู้ปกครองได้สนับสนุนให้ลูกหลานมาสมัครสอบ 
เข้าเรียนในโรงเรียนเกินจ านวนที่นั่งที่โรงเรียนจะสามารถรับเข้าเรียนได้  
      5) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา และในปีการศึกษานี้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้จัด
กิจกรรมเดินการกุศลเพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือหารายได้และ    
มอบเงินให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
1) ควรพัฒนาเพ่ิมเติมให้              
พร้ อมมี อุ ปกรณ์  สื่ อเทคโนโลยี        
พร้ อมใช้ งาน ทุ กห้ องเรี ยนและ            
มีการประเมินเชิงประจักษ์ว่าได้ใช้งาน
และเกิ ดประโยชน์ แก่ นั ก เรี ยน          
อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    221 
 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา(ต่อ) 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

3. ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
      1) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยได้รับ
ความร่วมมือจากวิทยากรท้องถิ่นและชุมชน มีการเผยแพร่ความรู้
และให้ความร่วมมือกับชุมชนเช่น การจัดงานนิทรรศการโลก
วิชาชีพการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรง เรียน            
ให้ความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ในเทศกาลส าคัญของชุมชน เช่น
ตรุษจีน 
      2) โรงเรียนได้จัดหาเครือข่ายร่วมพัฒนาในประเทศ 
ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์
ตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียน SMA  
Negeri 2 Malang, Indonesia และโรงเรียน King Edward VII, 
Malaysia  
4. ด้ำนอัตลักษณ์ 
      1) โรงเรียนมีความมุ่งมั่นให้เกิดสัมฤทธิผลตาม 
วิสัยทัศน์  ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์โดยมีกิจกรรม
โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ปรากฏผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ และได้รับรางวัลจากการประกวดและการแข่งขัน 
5. ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
1) โรงเรียนจัดโครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาและสืบสานโครงการพระราชด าริ  เช่น   หลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน         
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียน
หลายช่องทางเช่น วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  เว็บไซด์โรงเรียน      
สื่อเครือข่ายออนไลน์ต่าง  ๆเช่น เฟซบุค (Facebook)  
 
 

1) ควรเพ่ิมจ านวนหรือกลุ่มเป้าหมาย  
ให้ นั กเรี ยนได้มี ประสบการณ์ตรง        
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม      
กับโรงเรียนเครือข่ายให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ควรใช้สื่อเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน 
อาทิ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เช่น
ข้อมูลการมาสาย ขาดเรียน ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเครือข่าย
ออนไลน์เพ่ือสะดวกต่อการใช้ข้อมูล
ประกอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 
 
 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    222 
 

2. แนวทำงในกำรพัฒนำในอนำคต 
 

 1) โรงเรียนก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา    
ได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ได้แก่การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนเป็นจุดเน้นส าคัญ 
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส านึกความเป็นไทยและวิถีตามหลักความพอเพียง มีค่านิยมที่ดี        
มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในทางท่ีเหมาะสม 

2) จัดท าโครงการ/กิจกรรมนักเรียน ในการส่งเสริมนักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งด้านวิชาการ 
เทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรมทุกระดับ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (MOU) กับโรงเรียนต่างประเทศ  
จัดกิจกรรม จัดหาสื่อเทคโนโลยี และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน 
 3) ควรส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนทุกระดับ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมนักเรียน   
เต็มตามศักยภาพ จะช่วยให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาเทคนิคการเรียน    
การสอนของครู ส่งเสริมให้มีการน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากวิทยากร        
จากภายนอกบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ ยั่งยืน         
ส่งผลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีทิศทางการเพ่ิมหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ชัดเจน โดย 

4.1) มีฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ และคะแนนสอบระดับชาติ  
ทั้งรวมและแยกเป็นระดับชั้นเรียนและรวม แยก เป็นรายภาคเรียน ในทุกปีการศึกษา 

4.2) วิเคราะห์หาสาเหตุผลจากการเปรียบเทียบ ว่าแต่ละปี ที่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น หรือลดลง  เพราะ 
สาเหตุใด พร้อมทั้งปรับ / พัฒนากิจกรรม / โครงการที่เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์     
ในทุกรายวิชา 

4.3) ตั้งเป้าหรือเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าให้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ หรือ
จ านวนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ พร้อมทั้งระบุวิธีการให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์และได้ผล
การประเมินที่สอดคล้องกัน เพ่ือได้ผลการประเมินสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง พร้อมทั้งยอมรับผล
การประเมินที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ เพ่ือเกิดการพัฒนาต่อไป 

4.4) ควรจัดให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างจริงจัง  ทั้งนี้ควรจัดเวลาเรียนจริงให้ครบ  
ตามที่หลักสูตรก าหนด สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูที่เข้าสอนโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งลดกิจกรรม
ต่างๆ ให้น้อยลงหรือจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน 

4.5) ควรมีการนิเทศติดตามเชิงลึก โดยเน้นที่คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ การสอนตามแผนฯ การจัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการวิจัย       
ในชั้นเรียน และมีการติดตามแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรี ยน ตลอดจน ติดต่อประสาน      
กับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 
 5) โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การท างานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
และผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ การจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ
ในระดับสากล โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์        
ทางการศึกษา มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโยลีที่ทันสมัย มีการติดตามนิเทศการสอนของครู      
อย่างมีระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการท างานเพ่ือประเมินทักษะการท างานตามที่ก าหนด     
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ในหลักสูตร และสรุปภาพรวมให้ชัดเจน เพ่ือมีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน และพัฒนาการเรียนรู้ได้ตรง
กับสภาพความเป็นจริง 
 6) ควรให้ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตามให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตลอดเวลา เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างถาวร 

7) ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ทุกรายวิชาและได้มาตรฐานเต็มตามศักยภาพ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม              
ในการก าหนด เอกลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและน าผลไปใช้
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนา คุณภาพ จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ชัดเจน เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐานเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและตามมาตรฐานสากล 
 8) โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมบทบาท คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองชุมชนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง            
โดยจัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพ่ือร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายยิ่งขึ้น 
 9) ในปีการศึกษา 2560 มีผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร งานโครงการของแต่ละกลุ่มบริหาร            
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  วางแผนร่วมกัน จัดท างานโครงการ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ครอบคลุม                
และรอบด้านอย่างต่อเนื่อง 

10) ควรมีการปรับปรุงสภาพห้องเรียนให้มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน  
ครบถ้วนทุกห้องเรียน 

11) เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับ     
ลงวันที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ลดเหลือ 4 มาตรฐานพร้อมประเด็นพิจารณาดังกล่าวข้างต้น           
ซึ่งมีหนึ่งในสี่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 12 เดิมนี้โดยตรงคือ มาตรฐานที่ 4 ด้านระบบ              
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และประกอบกับบุคลากรรุ่นเก่าเกษียณอายุราชการหลายคน
และมีคนรุ่นใหม่     มาท าหน้าที่แทน  สมควรที่ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพทั้งหมด    คือ การจั ดท าแผนพัฒนาการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ                   
การด าเนินการตามแผน        การติดตาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินโครงการ การประเมิน
คุณภาพภายใน ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ (PDCA)           
การเขียนโครงการ            การประเมินผลโครงการ แนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา  
เพ่ือบุคลากรได้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถด าเนินโครงการและประเมินผลการด าเนินงานได้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนสามารถน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงงาน ได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม   อันจะน าไปสู่การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลต่อไป 

12) โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และภายนอกสถานศึกษาให้สมบูรณ์ ทันสมัยและมีคุณภาพ มีบุคลากรรับผิดชอบและจัดท าข้อมูลบัญชี     
แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน 
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา และภายน อก
สถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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          13) โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง  โดยมีการพัฒนาตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เช่น การประชุมสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม มีคณะกรรมการรับผิดชอบ  มีการประชาสัมพันธ์ โดยส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ     
โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น 
 
3.ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ  
          1) เพ่ิมงบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมห้องเรียนและอาคารเรียนที่ช ารุด  
ทรุดโทรม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ในโรงเรียน รวมทั้งน ามาใช้พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (ห้องเรียน
ที่มีสื่อเทคโนโลยี) อย่างทั่วถึงและดูแลให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 2)  จัดสรรอัตราก าลังทดแทนครูเกษียณอายุราชการ พิจารณาเพ่ิมอัตราก าลัง ให้มีครูเพียงพอ 
จ านวนคาบสอนต่อคนน้อยลง เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีเวลาศึกษา ค้นคว้า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน อันจะท าให้พัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งข้ึน 
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ส่วนที ่4 
ภำคผนวก 

 
 

 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา 4 มาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ค าสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ที่ ๓๕ / ๒๕๖๐  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 ค่าเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์                               
ปีการศึกษา 2558 – 2560 

 ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลกำรประเมินภำยในสถำนศึกษำ 4 มำตรฐำน  
 

มำตรฐำน ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพ 
ของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน เฉลี่ย 3.33  ระดับคุณภาพ 3 (ดี) 
1) ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี 

4 (ดีเยี่ยม) 

ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น 
ในระดับดี 

4 (ดีเยี่ยม) 

ผู้เรียนมีความสามารถในด้านคิดค านวณเหมาะสม
ตามระดับชั้น ในระดับผ่าน 

4 (ดีเยี่ยม) 

 ค่าเฉลี่ย 4 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

4 (ดีเยี่ยม) 

 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย 

4 (ดีเยี่ยม) 

 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีใน
ด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น 

1 (ปรับปรุง) 

 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

4 (ดีเยี่ยม) 

 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน
หรือการท างาน 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

3 
(ดี) 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เฉลี่ย 4.00  ระดับคุณภาพ 4 (ดีเยี่ยม) 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

4  (ดีเยี่ยม) 

 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 (ดีเยี่ยม) 

 ค่าเฉลี่ย 4 (ดีเยี่ยม) 
 2) มีความภาคภมูิใจในท้องถิ่นและความ

เป็นไทย 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

4 (ดีเยี่ยม) 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมี
มนุษยสัมพันธ์ดี 

4 (ดีเยี่ยม) 
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มำตรฐำน ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต

สังคม 
ผู้เรียนมีวิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 3 (ดี) 

 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 4 
(ดีเยี่ยม) 

 ผู้เรียนรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง  
ข่มเหง รังแก 

3 (ดี) 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ
อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

3 (ดี) 

ค่าเฉลี่ย 3.25 
สรุปมาตรฐานที่ 1 เฉลี่ย 3.66 ระดับคุณภาพ 3 (ดี) 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

4  (ดีเยี่ยม) 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

เฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีเยี่ยม) 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

4 (ดีเยี่ยม) 

 2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

4 
(ดีเยี่ยม) 

 3) การวางแผนการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

4 (ดีเยี่ยม) 

 4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
 

4 (ดีเยี่ยม) 

 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4  (ดีเยี่ยม) 

 4. การก ากับติดตามประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

4 
(ดีเยี่ยม) 

สรุปมำตรฐำนที่ 2 เฉลี่ย 4.00 ระดับคุณภำพ 4  (ดีเยี่ยม) 
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มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

เฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับคุณภาพ 4  (ดีเยี่ยม) 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคล 

4  (ดีเยี่ยม) 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

4  (ดีเยี่ยม) 

 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเอง 

4  (ดีเยี่ยม) 

 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  

4  (ดีเยี่ยม) 

  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4  (ดีเยี่ยม) 

  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 4  (ดีเยี่ยม) 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ

บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
เฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีเยี่ยม)  

  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

4  (ดีเยี่ยม) 

  ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

4  (ดีเยี่ยม) 

 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 เฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับคุณภาพ 4  (ดีเยี่ยม) 

  ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
 

4  (ดีเยี่ยม) 

  มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
 

4  (ดีเยี่ยม) 

  ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการ
สอน 

4  (ดีเยี่ยม) 

  นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 4  (ดีเยี่ยม) 
  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 4  (ดีเยี่ยม) 

สรุปมำตรฐำนที่ 3 เฉลี่ย 4.00 ระดับคุณภาพ 4  (ดีเยี่ยม) 
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มาตรฐานที่ 4  
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

สถานศึกษาจัดวางระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพมีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

4  (ดีเยี่ยม) 

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน
การวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4  (ดีเยี่ยม) 

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจ 
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 

4  (ดีเยี่ยม) 

สรุป
มาตรฐานที่ 4 

 

เฉลี่ย 4.00 ระดับคุณภาพ 4  (ดีเยี่ยม) 

 
สรุปมำตรฐำน

ที่ 1 
  ระดับ 4     ระดับ 3      ระดับ 2        ระดับ 1     ค่ำเฉลี่ย 3.66 

สรุปมำตรฐำน
ที่ 2 

 ระดับ 4       ระดับ 3      ระดับ 2      ระดับ 1      ค่ำเฉลี่ย 4.00 

สรุปมำตรฐำน
ที่ 3 

ระดับ 4      ระดับ 3        ระดับ 2       ระดับ 1     ค่ำเฉลี่ย 4.00 

สรุปมำตรฐำน
ที่ 4 

 ระดับ 4      ระดับ 3       ระดับ 2      ระดับ 1      ค่ำเฉลี่ย 4.00 

สรุป  ระดับ 4      ระดับ 3       ระดับ 2       ระดับ 1     ค่ำเฉลี่ย 3.91 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2559 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ     √ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์     √ 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

    √ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ตัดสนิใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุผล     √ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร    √  
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต     √ 

มาตรฐานที่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสทิธิภาพ
และเกิดประสิทธผิล     √ 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล     √ 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

    √ 

มาตรฐานที่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบด้าน     √ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 
ด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    √ 

มาตรฐานที่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง      √ 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

    √ 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น     √ 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสง่เสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     √ 
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ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

       ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2559 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นกัเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ จ ำนวนนร
ทีได้เกรด 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ท่ีได้เกรด 

3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 522 0 11 34 58 74 126 101 118 0 0 345 66.09 
ภาษาไทยเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
ภำษำไทยรวม 522 0 11 34 58 74 126 101 118 0 0 345 66.09 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 523 41 103 78 82 63 51 43 62 0 0 156 29.83 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 522 22 141 115 84 50 45 32 33 0 0 110 21.07 
คณิตศำสตร์รวม 1045 63 244 193 166 113 96 75 95 0 0 266 25.45 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 523 6 105 123 100 69 65 22 33 0 0 120 22.94 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 523 1 24 73 97 116 110 65 37 0 0 212 40.54 
วิทยำศำสตร์รวม 1046 7 129 196 197 185 175 87 70 0 0 332 31.74 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1045 10 15 23 35 64 111 274 513 0 0 898 85.93 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 522 0 29 20 18 27 13 28 387 0 0 428 81.99 
สังคมศึกษำฯรวม 1567 10 44 43 53 91 124 302 900 0 0 1326 84.62 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 1044 0 0 3 10 21 200 241 569 0 0 1010 96.74 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 1044 0 0 3 10 21 200 241 569 0 0 1010 96.74 
ศิลปะพื้นฐาน 1044 37 217 31 46 90 166 160 297 0 0 623 59.67 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 1044 37 217 31 46 90 166 160 297 0 0 623 59.67 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 522 0 0 0 21 28 82 93 298 0 0 473 90.61 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 269 0 0 0 1 14 44 96 114 0 0 254 94.42 
กำรงำนอำชีพฯรวม 791 0 0 0 22 42 126 189 412 0 0 727 91.91 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 522 26 34 99 120 71 67 32 73 0 0 172 32.95 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1104 1 7 45 68 130 145 156 552 0 0 853 77.26 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1626 27 41 144 188 201 212 188 625 0 0 1025 63.04 
รวม/เฉลี่ย 8685 144 686 644 740 817 1225 1343 3086 0 0 5654 65.10 
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ชั้นมัธยมศกึษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนกัเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ นร.ที่ได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 520 2 5 17 44 79 116 95 162 0 0 373 71.73 
ภาษาไทยเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
ภาษาไทยรวม 520 2 5 17 44 79 116 95 162 0 0 373 71.73 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 520 39 45 52 71 89 90 55 79 0 0 224 43.08 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 520 24 108 108 70 45 45 44 76 0 0 165 31.73 
คณิตศาสตรร์วม 1040 63 153 160 141 134 135 99 155 0 0 389 37.40 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 520 17 143 97 107 61 48 26 21 0 0 95 18.27 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 520 2 50 84 134 119 67 37 27 0 0 131 25.19 
วิทยาศาสตรร์วม 1040 19 193 181 241 180 115 63 48 0 0 226 21.73 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1040 4 21 33 95 138 167 168 414 0 0 749 72.02 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 520 2 0 0 0 1 0 24 493 0 0 517 99.42 
สังคมศึกษาฯรวม 1560 6 21 33 95 139 167 192 907 0 0 1266 81.15 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 1040 4 5 5 40 50 185 284 466 0 1 935 89.90 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษา/พลศกึษารวม 1040 4 5 5 40 50 185 284 466 0 1 935 89.90 
ศิลปะพื้นฐาน 1040 20 204 49 54 66 143 200 304 0 0 647 62.21 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 1040 20 204 49 54 66 143 200 304 0 0 647 62.21 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 519 1 0 0 1 38 87 134 258 0 0 479 92.29 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 251 0 0 4 6 4 27 72 138 0 0 237 94.42 
การงานอาชีพฯรวม 770 1 0 4 7 42 114 206 396 0 0 716 92.99 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 520 2 57 104 112 91 52 40 62 0 0 154 29.62 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1070 3 63 37 61 106 150 141 509 0 0 800 74.77 
ภาษาต่างประเทศรวม 1590 5 120 141 173 197 202 181 571 0 0 954 60.00 
รวม/เฉลี่ย 8600 120 701 590 795 887 1177 1320 3009 0 1 5506 64.02 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได ้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของนร. 

ท่ีได้เกรด 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 504 0 0 11 13 47 62 80 290 0 1 432 85.71 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 162 4 9 20 24 20 25 30 30 0 0 85 52.47 
ภำษำไทยรวม 666 4 9 31 37 67 87 110 320 0 1 517 77.63 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 507 42 92 124 112 55 43 16 18 1 4 77 15.19 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 345 37 114 75 38 31 21 13 16 0 0 50 14.49 
คณิตศำสตร์รวม 852 79 206 199 150 86 64 29 34 1 4 127 14.91 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 506 75 108 101 78 44 52 19 27 0 2 98 19.37 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 345 28 61 38 43 48 72 28 27 0 0 127 36.81 
วิทยำศำสตร์รวม 851 103 169 139 121 92 124 47 54 0 2 225 26.44 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1011 36 50 64 154 256 197 123 126 2 3 446 44.11 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 506 2 3 1 3 22 32 41 400 0 2 473 93.48 
สังคมศึกษำฯรวม 1517 38 53 65 157 278 229 164 526 2 5 919 60.58 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 1009 0 1 1 25 93 160 124 601 1 3 885 87.71 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 1009 0 1 1 25 93 160 124 601 1 3 885 87.71 
ศิลปะพื้นฐาน 1008 10 11 24 88 163 211 285 214 0 2 710 70.44 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 1008 10 11 24 88 163 211 285 214 0 2 710 70.44 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 507 0 0 2 9 9 60 84 338 1 4 482 95.07 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 254 0 4 2 7 19 36 38 145 1 2 219 86.22 
กำรงำนอำชีพฯรวม 761 0 4 4 16 28 96 122 483 2 6 701 92.12 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 506 12 57 75 87 97 76 41 57 1 3 174 34.39 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 538 12 44 56 83 64 91 49 139 0 0 279 51.86 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1044 24 101 131 170 161 167 90 196 1 3 453 43.39 
รวม/เฉลี่ย 7708 258 554 594 764 968 1138 971 2428 7 26 4537 58.86 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได ้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได ้
เกรด 3     
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 504 0 0 1 24 35 52 67 322 0 3 441 87.50 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 159 3 0 0 9 21 34 43 49 0 0 126 79.25 
ภำษำไทยรวม 663 3 0 1 33 56 86 110 371 0 3 567 85.52 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 504 57 103 123 94 57 33 11 21 0 5 65 12.90 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 345 39 86 72 50 23 23 21 31 0 0 75 21.74 
คณิตศำสตร์รวม 849 96 189 195 144 80 56 32 52 0 5 140 16.49 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 504 23 124 111 99 54 31 16 46 0 0 93 18.45 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 345 0 65 61 91 45 29 9 45 0 0 83 24.06 
วิทยำศำสตร์รวม 849 23 189 172 190 99 60 25 91 0 0 176 20.73 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1008 6 23 81 131 154 159 184 267 0 3 610 60.52 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 504 0 0 0 1 23 33 24 420 0 3 477 94.64 
สังคมศึกษำฯรวม 1512 6 23 81 132 177 192 208 687 0 6 1087 71.89 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 1008 5 0 0 16 41 100 135 710 0 1 945 93.75 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 1008 5 0 0 16 41 100 135 710 0 1 945 93.75 
ศิลปะพื้นฐาน 1008 0 9 19 95 125 236 289 229 0 6 754 74.80 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 1008 0 9 19 95 125 236 289 229 0 6 754 74.80 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 504 2 6 5 6 18 51 116 298 0 2 465 92.26 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 251 2 11 2 9 13 27 57 129 0 1 213 84.86 
กำรงำนอำชีพฯรวม 755 4 17 7 15 31 78 173 427 0 3 678 89.80 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 504 9 16 66 56 101 137 72 45 0 2 254 50.40 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 504 11 117 73 67 47 64 44 77 0 4 185 36.71 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1008 20 133 139 123 148 201 116 122 0 6 439 43.55 
รวม/เฉลี่ย 7652 157 560 614 748 757 1009 1088 2689 0 30 4786 62.55 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได ้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร.ที่
ได้เกรด 3 

ขึ้นไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 447 0 2 6 64 69 99 75 127 0 5 301 67.34 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 147 5 11 17 15 25 32 18 24 0 0 74 50.34 
ภำษำไทยรวม 594 5 13 23 79 94 131 93 151 0 5 375 63.13 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 447 42 113 79 48 42 45 18 55 1 4 117 26.23 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 297 60 19 42 61 38 32 13 31 0 1 76 25.59 
คณิตศำสตร์รวม 744 102 132 121 109 80 77 31 86 1 5 194 26.08 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 446 27 83 110 108 59 26 12 20 0 1 58 13.00 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 297 4 24 66 95 58 11 9 29 1 0 49 16.50 
วิทยำศำสตร์รวม 743 31 107 176 203 117 37 21 49 1 1 107 14.40 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 888 47 167 111 69 101 100 88 200 0 5 388 43.69 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 447 1 7 4 21 73 61 65 210 0 5 336 75.17 
สังคมศึกษำฯรวม 1335 48 174 115 90 174 161 153 410 0 10 724 54.23 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 890 2 20 17 53 62 135 210 381 8 2 726 81.57 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 890 2 20 17 53 62 135 210 381 8 2 726 81.57 
ศิลปะพื้นฐาน 888 2 11 56 190 229 184 127 85 0 4 396 44.59 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 888 2 11 56 190 229 184 127 85 0 4 396 44.59 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 447 1 1 19 36 87 112 87 99 0 5 298 66.67 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 232 0 0 40 19 33 63 32 41 0 4 136 58.62 
กำรงำนอำชีพฯรวม 679 1 1 59 55 120 175 119 140 0 9 434 63.92 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 444 7 3 41 93 126 100 45 27 0 2 172 38.74 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 610 43 68 89 88 89 79 40 108 2 4 227 37.21 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1054 50 71 130 181 215 179 85 135 2 6 399 37.86 
รวม/เฉลี่ย 6927 241 529 697 960 1091 1079 839 1437 12 42 3355 48.43 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได ้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ท่ีได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 444 1 3 26 45 86 126 73 77 1 6 276 62.16 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 148 0 7 36 38 43 11 4 3 0 6 18 12.16 
ภำษำไทยรวม 592 1 10 62 83 129 137 77 80 1 12 294 49.66 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 444 51 85 65 56 45 46 25 63 1 7 134 30.18 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 296 34 22 27 47 66 53 15 31 0 1 99 33.45 
คณิตศำสตร์รวม 740 85 107 92 103 111 99 40 94 1 8 233 31.49 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 443 15 38 71 76 89 72 38 37 0 7 147 33.18 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 296 13 18 18 59 42 48 32 64 1 1 144 48.65 
วิทยำศำสตร์รวม 739 28 56 89 135 131 120 70 101 1 8 291 39.38 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 888 78 67 81 112 128 116 106 185 0 15 407 45.83 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 444 11 0 3 6 10 21 57 335 0 1 413 93.02 
สังคมศึกษำฯรวม 1332 89 67 84 118 138 137 163 520 0 16 820 61.56 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 888 8 0 0 0 4 71 95 703 2 5 869 97.86 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 888 8 0 0 0 4 71 95 703 2 5 869 97.86 
ศิลปะพื้นฐาน 887 1 28 56 129 129 134 179 219 0 12 532 59.98 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 887 1 28 56 129 129 134 179 219 0 12 532 59.98 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 444 0 0 3 77 68 108 107 74 1 6 289 65.09 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 213 0 0 4 42 40 41 20 64 1 1 125 58.69 
กำรงำนอำชีพฯรวม 657 0 0 7 119 108 149 127 138 2 7 414 63.01 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 444 13 55 54 71 86 97 39 24 0 5 160 36.04 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 592 52 75 106 93 95 88 47 26 0 10 161 27.20 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1036 65 130 160 164 181 185 86 50 0 15 321 30.98 
รวม/เฉลี่ย 6871 277 398 550 851 931 1032 837 1905 7 83 3774 54.93 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่
ได้ 

เกรด 
3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได ้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 515 17 26 46 71 76 86 69 124 0 0 279 54.17 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 350 3 8 12 30 51 134 95 17 0 0 246 70.29 
ภำษำไทยรวม 865 20 34 58 101 127 220 164 141 0 0 525 60.69 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 520 44 98 116 95 64 52 28 22 1 0 102 19.62 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 281 8 36 42 52 43 37 25 38 0 0 100 35.59 
คณิตศำสตร์รวม 801 52 134 158 147 107 89 53 60 1 0 202 25.22 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 683 62 55 96 125 119 101 58 58 8 1 217 31.77 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 363 8 19 32 65 108 65 23 43 0 0 131 36.09 
วิทยำศำสตร์รวม 1046 70 74 128 190 227 166 81 101 8 1 348 33.27 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1037 27 49 57 127 174 228 178 194 1 2 600 57.86 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 866 17 78 92 148 119 143 76 191 1 1 410 47.34 
สังคมศึกษำฯรวม 1903 44 127 149 275 293 371 254 385 2 3 1010 53.07 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 516 2 0 0 0 1 54 124 334 1 0 512 99.22 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม 269 2 0 0 0 8 20 69 169 1 0 258 95.91 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 785 4 0 0 0 9 74 193 503 2 0 770 98.09 
ศิลปะพื้นฐาน 515 1 3 2 9 38 187 141 133 1 0 461 89.51 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 81 5 5 2 10 7 24 10 18 0 0 52 64.20 
ศิลปะรวม 596 6 8 4 19 45 211 151 151 1 0 513 86.07 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 517 4 9 19 37 59 101 101 186 1 0 388 75.05 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 371 2 9 6 5 17 42 54 234 1 1 330 88.95 
กำรงำนอำชีพฯรวม 888 6 18 25 42 76 143 155 420 2 1 718 80.86 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 516 6 11 27 67 74 131 102 97 1 0 330 63.95 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1232 25 72 89 113 174 245 175 335 2 2 755 61.28 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1748 31 83 116 180 248 376 277 432 3 2 1085 62.07 
รวม/เฉลี่ย 8632 233 478 638 954 1132 1650 1328 2193 19 7 5171 59.91 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได ้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ข้ึนไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 512 11 10 24 29 58 87 92 201 0 0 380 74.22 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 346 8 5 11 15 33 73 103 97 0 1 273 78.90 
ภำษำไทยรวม 858 19 15 35 44 91 160 195 298 0 1 653 76.11 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 512 35 129 101 80 52 38 29 38 5 5 105 20.51 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 276 17 48 51 52 38 37 14 17 1 1 68 24.64 
คณิตศำสตร์รวม 788 52 177 152 132 90 75 43 55 6 6 173 21.95 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 844 28 64 120 151 170 140 78 90 0 3 308 36.49 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 197 1 4 27 40 38 28 10 49 0 0 87 44.16 
วิทยำศำสตร์รวม 1041 29 68 147 191 208 168 88 139 0 3 395 37.94 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1024 24 18 40 111 199 222 181 212 3 14 615 60.06 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 858 23 24 67 114 63 61 83 418 3 2 562 65.50 
สังคมศึกษำฯรวม 1882 47 42 107 225 262 283 264 630 6 16 1177 62.54 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 512 1 0 0 2 18 61 86 334 0 10 481 93.95 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 512 1 0 0 2 18 61 86 334 0 10 481 93.95 
ศิลปะพื้นฐาน 512 5 1 4 12 72 140 97 173 8 0 410 80.08 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 80 4 3 0 9 10 9 12 33 0 0 54 67.50 
ศิลปะรวม 592 9 4 4 21 82 149 109 206 8 0 464 78.38 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 512 4 10 11 14 24 86 99 252 3 9 437 85.35 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 332 1 1 4 11 13 38 55 205 0 4 298 89.76 
กำรงำนอำชีพฯรวม 844 5 11 15 25 37 124 154 457 3 13 735 87.09 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 511 14 16 39 42 62 162 75 91 1 9 328 64.19 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1171 29 39 35 81 96 151 230 494 2 14 875 74.72 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1682 43 55 74 123 158 313 305 585 3 23 1203 71.52 
รวม/เฉลี่ย 8199 205 372 534 763 946 1333 1244 2704 26 72 5281 64.41 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ทีไ่ด้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของนร. 
ท่ีได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 512 8 15 23 54 96 89 89 124 4 10 302 58.98 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 358 5 1 4 23 46 65 100 109 1 4 274 76.54 
ภำษำไทยรวม 870 13 16 27 77 142 154 189 233 5 14 576 66.21 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 511 38 48 87 118 84 45 25 52 6 8 122 23.87 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 232 14 47 43 40 17 15 17 37 2 0 69 29.74 
คณิตศำสตร์รวม 743 52 95 130 158 101 60 42 89 8 8 191 25.71 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 511 51 33 29 57 76 101 85 68 11 0 254 49.71 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 488 5 65 55 88 84 71 60 58 1 1 189 38.73 
วิทยำศำสตร์รวม 999 56 98 84 145 160 172 145 126 12 1 443 44.34 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1023 34 73 123 161 200 177 144 85 6 20 406 39.69 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 1128 15 13 38 80 139 151 102 560 9 21 813 72.07 
สังคมศึกษำฯรวม 2151 49 86 161 241 339 328 246 645 15 41 1219 56.67 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 512 0 9 6 19 37 74 195 156 4 12 425 83.01 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม 276 7 0 0 0 0 0 0 269 0 0 269 97.46 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 788 7 9 6 19 37 74 195 425 4 12 694 88.07 
ศิลปะพื้นฐาน 507 15 16 12 35 40 155 114 118 0 2 387 76.33 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 88 4 8 6 7 9 14 19 21 0 0 54 61.36 
ศิลปะรวม 595 19 24 18 42 49 169 133 139 0 2 441 74.12 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 512 0 4 20 22 55 100 157 139 6 9 396 77.34 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 602 6 3 0 8 20 73 123 356 6 7 552 91.69 
กำรงำนอำชีพฯรวม 1114 6 7 20 30 75 173 280 495 12 16 948 85.10 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 511 31 104 66 143 62 49 20 24 4 8 93 18.20 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1648 73 100 107 202 219 219 190 510 16 12 919 55.76 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 2159 104 204 173 345 281 268 210 534 20 20 1012 46.87 
รวม/เฉลี่ย 9419 306 539 619 1057 1184 1398 1440 2686 76 114 5524 58.65 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได ้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้  
เกรด 3    
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 508 16 15 16 39 37 83 107 184 5 6 374 73.62 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 355 2 4 7 22 29 89 101 89 5 7 279 78.59 
ภำษำไทยรวม 863 18 19 23 61 66 172 208 273 10 13 653 75.67 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 508 56 58 105 80 54 39 32 79 1 4 150 29.53 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 230 3 9 48 28 20 20 28 71 0 3 119 51.74 
คณิตศำสตร์รวม 738 59 67 153 108 74 59 60 150 1 7 269 36.45 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 508 62 34 35 52 54 130 58 81 0 2 269 52.95 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 489 11 9 22 55 119 104 85 81 0 3 270 55.21 
วิทยำศำสตร์รวม 997 73 43 57 107 173 234 143 162 0 5 539 54.06 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1015 23 36 59 147 200 200 173 149 4 24 522 51.43 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 861 18 12 22 65 110 116 84 413 9 12 613 71.20 
สังคมศึกษำฯรวม 1876 41 48 81 212 310 316 257 562 13 36 1135 60.50 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 508 7 0 1 1 14 43 166 262 0 14 471 92.72 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 508 7 0 1 1 14 43 166 262 0 14 471 92.72 
ศิลปะพื้นฐาน 508 9 1 4 8 9 148 139 184 0 6 471 92.72 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 89 12 4 0 4 7 8 20 33 0 1 61 68.54 
ศิลปะรวม 597 21 5 4 12 16 156 159 217 0 7 532 89.11 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 508 6 4 1 13 18 79 123 255 5 4 457 89.96 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 597 16 4 0 6 21 81 130 333 0 6 544 91.12 
กำรงำนอำชีพฯรวม 1105 22 8 1 19 39 160 253 588 5 10 1001 90.59 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 508 56 70 35 34 36 83 95 97 0 2 275 54.13 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1493 33 47 89 142 120 175 185 669 20 13 1029 68.92 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 2001 89 117 124 176 156 258 280 766 20 15 1304 65.17 
รวม/เฉลี่ย 8685 330 307 444 696 848 1398 1526 2980 49 107 5904 67.98 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่
ได้ 

เกรด 
3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ที่ได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 449 0 0 0 1 10 71 101 265 1 0 437 97.33 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 308 1 3 4 4 34 116 71 74 1 0 261 84.74 
ภำษำไทยรวม 757 1 3 4 5 44 187 172 339 2 0 698 92.21 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 450 5 46 48 132 86 68 35 27 2 1 130 28.89 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 203 8 26 44 44 30 25 8 17 1 0 50 24.63 
คณิตศำสตร์รวม 653 13 72 92 176 116 93 43 44 3 1 180 27.57 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 309 2 22 96 94 42 18 18 15 2 0 51 16.50 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 452 20 110 103 68 47 32 25 42 1 4 99 21.90 
วิทยำศำสตร์รวม 761 22 132 199 162 89 50 43 57 3 4 150 19.71 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 450 9 8 5 26 68 80 111 141 2 0 332 73.78 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 759 7 20 9 39 51 104 92 435 0 2 631 83.14 
สังคมศึกษำฯรวม 1209 16 28 14 65 119 184 203 576 2 2 963 79.65 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 450 2 0 0 0 1 9 46 389 3 0 444 98.67 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม 247 1 0 0 0 0 0 0 246 0 0 246 99.60 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 697 3 0 0 0 1 9 46 635 3 0 690 99.00 
ศิลปะพื้นฐาน 450 3 2 7 32 64 80 79 174 2 7 333 74.00 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 75 1 2 1 1 14 14 12 30 0 0 56 74.67 
ศิลปะรวม 525 4 4 8 33 78 94 91 204 2 7 389 74.10 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 450 8 10 3 54 77 138 97 56 5 2 291 64.67 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 525 1 16 4 9 26 57 128 279 2 3 464 88.38 
กำรงำนอำชีพฯรวม 975 9 26 7 63 103 195 225 335 7 5 755 77.44 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 449 3 2 42 80 96 124 65 33 3 1 222 49.44 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1447 15 48 132 157 191 294 215 383 7 5 892 61.64 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1896 18 50 174 237 287 418 280 416 10 6 1114 58.76 
รวม/เฉลี่ย 7473 86 315 498 741 837 1230 1103 2606 32 25 4939 66.09 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6  ภำคเรียนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่
ได้

เกรด 
3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของนร.ที่
ได้เกรด 3 

ขึ้นไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 449 1 0 0 8 31 97 127 183 2 0 407 90.65 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 308 0 0 1 24 44 65 61 112 0 1 238 77.27 
ภำษำไทยรวม 757 1 0 1 32 75 162 188 295 2 1 645 85.20 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 449 8 55 67 88 92 62 32 42 0 3 136 30.29 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 202 3 36 47 34 30 27 16 7 1 1 50 24.75 
คณิตศำสตร์รวม 651 11 91 114 122 122 89 48 49 1 4 186 28.57 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 589 2 54 112 125 81 113 61 35 0 6 209 35.48 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 423 4 97 84 96 65 43 15 13 0 6 71 16.78 
วิทยำศำสตร์รวม 1012 6 151 196 221 146 156 76 48 0 12 280 27.67 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 449 0 0 16 25 52 99 93 161 1 2 353 78.62 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 308 4 12 14 23 21 42 57 135 0 0 234 75.97 
สังคมศึกษำฯรวม 757 4 12 30 48 73 141 150 296 1 2 587 77.54 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 449 1 0 0 0 0 7 7 431 0 3 445 99.11 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 449 1 0 0 0 0 7 7 431 0 3 445 99.11 
ศิลปะพื้นฐาน 449 1 2 15 47 79 89 87 128 1 0 304 67.71 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 75 0 4 3 5 4 20 9 29 0 1 58 77.33 
ศิลปะรวม 524 1 6 18 52 83 109 96 157 1 1 362 69.08 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 678 13 15 17 94 138 240 103 50 5 3 393 57.96 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 524 2 1 2 9 23 48 90 347 0 2 485 92.56 
กำรงำนอำชีพฯรวม 1202 15 16 19 103 161 288 193 397 5 5 878 73.04 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 449 1 16 121 85 81 87 30 23 1 4 140 31.18 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 872 9 81 83 107 92 129 103 258 6 4 490 56.19 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1321 10 97 204 192 173 216 133 281 7 8 630 47.69 
รวม/เฉลี่ย 6673 49 373 582 770 833 1168 891 1954 17 36 4013 60.14 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่1 - 6 ภำคเรียนที่ 1 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ที่ได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ม.1 8685 144 686 644 740 817 1225 1343 3086 0 0 5654 65.10 
ม.2 7708 258 554 594 764 968 1138 971 2428 7 26 4537 58.86 
ม.3 6927 148 623 697 960 1091 1079 838 1437 12 42 3354 48.42 
ม.4 8632 233 478 638 954 1132 1650 1328 2193 19 7 5171 59.91 
ม.5 9419 306 539 619 1057 1184 1398 1440 2686 76 114 5524 58.65 
ม.6 7473 86 315 498 741 837 1230 1103 2606 32 25 4939 66.09 

รวม/เฉล่ีย 48844 1175 3195 3690 5216 6029 7720 7023 14436 146 214 29179 59.74 

ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่1 - 6 ภำคเรียนที่ 2 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ที่ได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ม.1 8600 120 701 590 795 887 1177 1320 3009 0 1 5506 64.02 
ม.2 7652 157 560 614 748 757 1009 1088 2689 0 30 4786 62.55 
ม.3 6871 277 398 550 851 931 1032 837 1905 7 83 3774 54.93 
ม.4 8199 205 372 534 763 946 1333 1244 2704 26 72 5281 64.41 
ม.5 8685 330 307 444 696 848 1398 1526 2980 49 107 5904 67.98 
ม.6 6673 49 373 582 770 833 1168 891 1954 17 36 4013 60.14 

รวม/เฉลี่ย 46680 1138 2711 3314 4623 5202 7117 6906 15241 99 329 29264 62.69 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่1 - 6 ภำคเรียนที่ 1 และ 2 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได ้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ท่ีได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ม.1 17285 264 1387 1234 1535 1704 2402 2663 6095 0 1 11160 64.56 
ม.2 15360 415 1114 1208 1512 1725 2147 2059 5117 7 56 9323 60.70 
ม.3 13798 425 1021 1247 1811 2022 2111 1675 3342 19 125 7128 51.66 
ม.4 16831 438 850 1172 1717 2078 2983 2572 4897 45 79 10452 62.10 
ม.5 18104 636 846 1063 1753 2032 2796 2966 5666 125 221 11428 63.12 
ม.6 14146 135 688 1080 1511 1670 2398 1994 4560 49 61 8952 63.28 

รวม/เฉลี่ย 95524 2313 5906 7004 9839 11231 14837 13929 29677 245 543 58443 61.18 

ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่1 - 6 ภำคเรียนที่ 1 และ 2 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได ้
เกรด 1 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ท่ีได้เกรด 
1 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ม.1 17285 264 1387 1234 1535 1704 2402 2663 6095 0 1 17020 98.47 
ม.2 15360 415 1114 1208 1512 1725 2147 2059 5117 7 56 14882 96.89 
ม.3 13798 425 1021 1247 1811 2022 2111 1675 3342 19 125 13229 95.88 
ม.4 16831 438 850 1172 1717 2078 2983 2572 4897 45 79 16269 96.66 
ม.5 18104 636 846 1063 1753 2032 2796 2966 5666 125 221 17122 94.58 
ม.6 14146 135 688 1080 1511 1670 2398 1994 4560 49 61 13901 98.27 

รวม/เฉลี่ย 95524 2313 5906 7004 9839 11231 14837 13929 29677 245 543 92423 96.75 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับชำติ (ปีกำรศึกษำ 2559) 
 

ก.ค่ำเฉลี่ยผลประเมินระดับชำติปีกำรศึกษำ 2559 ของโรงเรียนและระดับประเทศ 

สำระวิชำ 
ม.3 ม.6 

ระดับประเทศ โรงเรียน ระดับประเทศ ระดับประเทศ โรงเรียน ระดับประเทศ 
1. คณิตศาสตร์ 29.31 32.24 สูงกว่า 24.88 24.90 สูงกว่า 
2. ภาษาไทย 46..6 50.59 สูงกว่า 52.29 58.67 สูงกว่า 

3. วิทยาศาสตร์ 34.99 37.65 สูงกว่า 31.62 32.36 สูงกว่า 

4. สังคมศึกษาฯ 49.00 54.15 สูงกว่า 35.89 38.52 สูงกว่า 

5. ภาษาต่างประเทศ 31.80 34.70 สูงกว่า 27.76 28.57 สูงกว่า 

 
 
ข. จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่ำขีดจ ำกัดล่ำง 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

สำระวิชำ จ ำนวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
นักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่ำ 

ขีดจ ำกัดล่ำง 
ร้อยละ จ ำนวนคน 

1. คณิตศาสตร์ 438 32.24 15.25 47.03 206 
2. ภาษาไทย 438 50.59 11.34 65.30 286 
3. วิทยาศาสตร์ 436 37.65 9.89 55.96 244 
4. สังคมศึกษาฯ 436 54.15 10.97 68.58 299 
5. ภาษาต่างประเทศ 438 34.70 11.23 60.05 263 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

สำระวิชำ จ ำนวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
นักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่ำ 

ขีดจ ำกัดล่ำง 
ร้อยละ จ ำนวนคน 

1. คณิตศาสตร์ 445 24.90 10.63 45.39 202 
2. ภาษาไทย 444 58.67 13.58 70.50 313 
3. วิทยาศาสตร์ 445 32.36 7.50 31.58 232 
4. สังคมศึกษาฯ 444 38.52 8.36 63.96 284 
5. ภาษาต่างประเทศ 445 28.57 11.80 35.51 158 
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ค. เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบระดับชาติสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ในปีการศึกษา 2559  
   กับปีการศึกษา 2558 
 

ระดับ 
จ ำนวนนักเรียนที่

สอบทุกวิชำ  
ปี 2559 

รวมเฉลี่ย 
 5 วิชำ  
ปี 2558 

รวมเฉลี่ย 
 5 วิชำ  
ปี 2559 

ลดลง / 
เพิ่มข้ึน 

ลดลง/เพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 

ม.3 436 55.94 59.38 3.44 6.15 

ม.6 444 58.12 53.49 -4.63 -7.97 

รวม 880 57.05 56.41 -0.64 -1.12 

 
 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 520 368 70.77 150 28.85 0 0.00 2 0.38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 504 463 91.87 38 7.54 0 0.00 3 0.60 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 445 436 97.98 0 0.00 1 0.22 8 1.80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 513 467 91.03 32 6.24 3 0.58 11 2.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 507 440 86.79 48 9.47 0 0.00 19 3.75 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 449 418 93.10 25 5.57 0 0.00 6 1.34 
รวม 2938 2592  293  4  49  
เฉลี่ยร้อยละ 100 88.22 9.97 0.14 1.67 
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ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 
 

ระดับชัน้ 
จ ำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 520 359 69.04 161 30.96 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 504 446 88.49 55 10.91 3 0.60 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 445 319 71.69 116 26.07 2 0.45 8 1.80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 513 445 86.74 53 10.33 3 0.58 12 2.34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 507 260 51.28 227 44.77 3 0.59 17 3.35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 449 430 95.77 11 2.45 0 0.00 8 1.78 
รวม 2938 2259  623  11  45  
เฉลี่ยร้อยละ 100 76.89 21.20 0.37 1.53 

 

 

ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 520 493 94.80 27 5.20 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 504 484 96.03 20 3.97 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 445 407 91.46 38 8.54 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 513 499 97.27 14 2.73 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 507 499 98.42 8 1.58 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 449 449 100 0 0 
รวม 2938 2831  107  
เฉลี่ยร้อยละ 100 96.35 3.65 
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ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 517 99.42 2 0.38 1 0.19 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 385 76.39 114 22.62 2 0.40 3 0.60 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 357 80.22 81 18.20 4 0.90 3 0.67 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 194 37.82 244 47.56 57 11.11 18 3.51 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 257 50.69 113 22.29 120 23.67 17 3.35 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 303 67.48 114 25.39 30 6.68 2 0.45 

รวม 2938 2013 
 

668 
 

214 
 

43 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 68.52 22.74 7.28 1.46 

 
 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ด้านความสามารถในการคิด 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรคิด 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 517 99.42 1 0.19 0 0.00 2 0.38 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 498 98.81 2 0.40 1 0.20 3 0.60 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 402 90.34 36 8.09 1 0.22 6 1.35 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 498 97.08 7 1.36 1 0.19 7 1.36 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 490 96.65 5 0.99 4 0.79 8 1.58 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 398 88.64 48 10.69 1 0.22 2 0.45 

รวม 2938 2803 
 

99 
 

8 
 

28 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 95.41 3.37 0.27 0.95 
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ผลการประเมินสมรรถนะ: ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 297 57.12 191 36.73 31 5.96 1 0.19 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 230 45.63 226 44.84 3 0.60 45 8.93 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 161 36.18 215 48.31 49 11.01 20 4.49 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 291 56.73 179 34.89 36 7.02 7 1.36 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 489 96.45 6 1.18 2 0.39 10 1.97 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 129 28.73 237 52.78 78 17.37 5 1.11 

รวม 2938 1597 
 

1054 
 

199 
 

88 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 54.36 35.87 6.77 3.00 

 
 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ: ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 514 98.85 6 1.15 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 500 99.21 4 0.79 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 439 98.65 6 1.35 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 492 95.91 13 2.53 7 1.36 1 0.19 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 498 98.22 9 1.78 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 363 80.85 30 6.68 45 10.02 11 2.45 

รวม 2938 2806 
 

68 
 

52 
 

12 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 95.51 2.31 1.77 0.41 
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ผลการประเมินสมรรถนะ: ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 500 96.15 18 3.46 2 0.38 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 479 95.04 12 2.38 9 1.79 4 0.79 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 246 55.28 196 44.04 3 0.67 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 500 97.47 10 1.95 3 0.58 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 404 79.68 75 14.79 28 5.52 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 438 97.55 9 2.00 2 0.45 0 0.00 

รวม 2938 2567 
 

320 
 

47 
 

4 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 87.37 10.89 1.60 0.14 

 
 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ทุกระดับชั้น 
 

ทักษะย่อย 4 ข้ันไป 3 2 1 
สื่อสาร 2013 668 214 43 
การคิด 2803 99 8 28 

แก้ปัญหา 1897 1054 119 88 
ทักษะชีวิต 2806 68 52 12 

การใช้เทคโนโลยี 2567 320 47 4 
รวม 11786 2209 440 175 

รวมเฉลี่ย 2357.2 441.8 88 35 
คิดเป็นร้อยละ 80.67 15.12 3.01 1.20 
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ผลกำรประเมินน้ ำหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

น้ าหนัก สว่นสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคุณภาพ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 465 89.42 55 10.58 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 486 96.43 18 3.57 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 434 97.53 11 2.47 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 492 95.91 21 4.09 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 499 98.42 8 1.58 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 440 98.00 9 2.00 

รวม 2938 2816 
 

122 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 95.85 4.15 

 
 
 
 

ผลกำรประเมินสมรรถนะภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำหรือส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนสมรรถนะภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 518 99.62 2 0.38 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 502 99.60 2 0.40 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 439 98.65 6 1.35 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 508 99.03 5 0.97 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 495 97.63 12 2.37 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 387 86.19 62 13.81 

รวม 2938 2849 
 

89 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 96.97 3.03 
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ค าสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
ที่ ๓๕ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
--------------------------------------------------- 

              ด้วยบทบัญญัติในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗-๕๑  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๖) ให้โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
              ดังนั้นเพ่ือให้การประเมินตนเองและจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน เป็นไปด้วย      
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
              

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย   
      ๑.  นางสาวจุไรรัตน์    มณีรัตน์   ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางสมกมล   วรรณทอง     กรรมการ 
      ๓.  นายชาญณรงค์   ปานเลิศ   กรรมการ 
      ๔.  นายบรรยวสัถ์         ชลิตพิรัตน์  กรรมการ 
      ๕.  นายดวง           คุ้มชนะ           กรรมการ 
      ๖.  นางสุวิมล   สีคง   กรรมการและเลขานุการ 
      ๗.  นางสาวนารียา   ศรีพันธุ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที ่  อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค               
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันเวลาและมีคุณภาพ 

 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย  
     ๑. นางสุวิมล    สีคง    ประธานกรรมการ 
     ๒. นางนาริส    ดิษฐ์น้อย   รองประธานกรรมการ      
     ๓. นางกัลยา    มูลจนะบาตร    กรรมการ 
     ๔. นายประสงค์   สายหยุด             กรรมการ 
     ๕. นายอุเทน    ฮ้อสิทธิสมบูรณ์        กรรมการ 
     ๖. นายชิตชัย                 ศุกระจันทร์   กรรมการ 

 ๗. นางสาวอัมพวัน   บุญช่วยเจริญ   กรรมการ 
/ ๘. นางรัตนา... 
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   ๘. นางรัตนา    ชิงชัย    กรรมการ 
   ๙. ว่าที่ ร.อ.ปิยะ   สว่างวงศ์   กรรมการ 
   ๑๐. นางวิไลพร   ฮดโท    กรรมการ 
   ๑๑. นายจิรฏัฐ์         ภูษาวิโศธน์          กรรมการ 
   ๑๒. นายวชิระ    อภัยภักดิ์            กรรมการ 
   ๑๓. นายชุมพร   สงส าเภา   กรรมการ 
   ๑๔. นายพุฒิพัฒน์   วงศ์วิริยะชาติ   กรรมการ 
   ๑๕. นางสุฑิรา    ทองเงิน    กรรมการ 
   ๑๖. นางศิริเพ็ญ   ค าภิรานนท์   กรรมการ 
   ๑๗. นายชญาณัฎฐ์   รอดสัดถา   กรรมการ 
   ๑๘. นางสมลักษณ ์   คุ้มชนะ    กรรมการ 
   ๑๙. นายทวีศักดิ์   จรบุรี    กรรมการ 
   ๒๐. นางนิรมล    พวงมาลี    กรรมการ 
   ๒๑. นางธัญญรัตน ์   สว่างวงศ์   กรรมการ 
   ๒๒. นางสาววรรณวิมล   อักกพันธานนท์   กรรมการ 
   ๒๓. นางนันทวัน   บุญงาม    กรรมการ 
   ๒๔. นางสาวจิราวรรณ   วงศว์ิบูลย์ชัย   กรรมการ 
   ๒๕. นายอลงกรณ ์   ราชคฤห์    กรรมการ 
   ๒๖. นายสมชาย   แสงสาคร   กรรมการ 
   ๒๗. นางพจนาถ   อ่องลออ    กรรมการ 
   ๒๘. นางรุ่งกานต ์   ร่างเจริญ   กรรมการ 
   ๒๙. นายศศิพงศ์   สว่างศรี    กรรมการ 
   ๓๐. นายศักดิ์ชัย   ดีศร ี    กรรมการ 
   ๓๑. นางกัลยา    วงศ์เนตร   กรรมการ 
   ๓๒. นางพรทิพย์   ประกายสกุล   กรรมการ 
   ๓๓. นางทัศนีย์   ยมนา    กรรมการ 
   ๓๔. นายอภิชาต    หมั่นกิจ    กรรมการ    
   ๓๕. นางสาวอโนชา   รัชฎานนท์   กรรมการ 
   ๓๖. นางสาวสุรางค์รัตน์  มีสวัสดิ์    กรรมการ 
   ๓๗. นายธรรมนูญ   บุญมี    กรรมการ 
   ๓๘. นางภรินทร   ไชยฮะนิจ   กรรมการ 
   ๓๙. นางธัญญณรัชกร   ศิริอริยะชัย   กรรมการ 
   ๔๐. นายปิยะ    อ่ าสุพรรณ   กรรมการ 
   ๔๑. นางนงคราญ   บูรพา    กรรมการ 
   ๔๒. นางสมภูม ิ   สมัครการค้า   กรรมการ 
   ๔๓. นางจารุวรรณ   ข่ายสุวรรณ   กรรมการ 

   /๔๔. นางสาวนารียา... 
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๔๔. นางสาวนารียา   ศรีพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๔๕. นางสาวจริยา   จงนานุรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๔๖.นางสุวภาพ    หวังศร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๔๗. นางอัญชิษฐา   ศรีเรืองพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     หน้ำที่   อ านวยความสะดวกให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละ
มาตรฐาน ตามที่คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลร้องขอ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ในแต่ละมาตรฐาน 
 

๓. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับป้อนและจัดเก็บข้อมูล  ประกอบด้วย 
    ๑. นายพุฒิพัฒน์   วงศ์วิริยชาติ       ประธานกรรมการ 
    ๒. นายอลงกรณ์           ราชคฤห์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวสุพัตรา             หิรัญชโลธร  กรรมการ  
    ๔. นายสุริโยทัย            เมืองมา         กรรมการ  
    ๕. นายพฤติพงษ์   เพ็ญวิจิตร           กรรมการ  
    ๖. นายสุทิน    ธุมา   กรรมการ 
    ๗. นายวัชรพล   น้อยพินิจ  กรรมการ 
    ๘. นางอัญชิษฐา   ศรีเรืองพันธ์          กรรมการและเลขานุการ 
    ๙. นางสาวศรีสุคนธ์           พุทธรักษา            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ติดตั้งโปรแกรม และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมส าหรับครูป้อน 
        ผลการประเมิน ในวันที่ ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
             ๒. ดูแลช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการป้อนผลการประเมิน 
             ๓. จัดเก็บและส ารองข้อมูล 
 

๔.  คณะกรรมกำรรวม สรุปข้อมูล ผลกำรประเมินคุณภำพตำมตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     ๖๖ ตัวบ่งช้ี ๑๕ มำตรฐำน ประกอบด้วย 
     ๑. นายพุฒิพัฒน์  วงศ์วิริยชาติ       ประธานกรรมการ 
     ๒. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์           รองประธานกรรมการ 
     ๓. นายภูริวัฑฒ ์  แววคล้ายหงษ์      กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑ 
     ๔. นางสาวศิริลักษณ์       ถึงศรีปั้น   กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑ 
     ๕. นางสาวสุนทร ี  สุขอร่าม   กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑ 
     ๖. นางสาวสุทธิดา  คงถาวร   กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑ 
     ๗. นางสาวชุติกาญจน์      เชียวเขตวิทย์        กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๒ 
     ๘. นายฤกษ์ดี  สีแตง                กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๒ 
     ๙. นายชัยวัฒน ์  ทองเพ็ช   กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๒ 
     ๑๐. นางสาวพรนภา  รอยประดิษฐ          กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๓ 
     ๑๑. นางสาวภัทราพร  เมณฑ์กูล               กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๓ 
     ๑๒. นางสาวคชาภรณ ์ ทับคลอง  กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๓ 
     ๑๓. นางสาวจิราพัชร  ไผ่วุฒิพันธ์          กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๔ 

/๑๔. นางสาวสุพัตรา... 
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   ๑๔. นางสาวสุพัตรา        แดงศรี                กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๔ 
   ๑๕. นางสาวนิอร  ไชยสุนทร  กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๔    
   ๑๖. นางสาวหทัยภัทร  เริงพจน์        กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๕  
   ๑๗. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร            กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๖ และ ๘ 
   ๑๘. นางสาวสุพัตรา         หิรัญชโลธร         กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๖ และ ๘ 
   ๑๙. นางสาวสุวรรณา       พุกมาก        กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๗ 
   ๒๐. นายพัฒนพงษ์  จงเกษกรณ์    กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๗    
   ๒๑. นางสาววิภาดา  แก้วสุข           กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑๐    
   ๒๒. นางสาวอโนชา  มีฤทธิ์   กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑๑  
   ๒๓. นางสาวธัญนภัทร ์  ธนจารุจิรนันท์  กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑๒    
   ๒๔. นางสาวอรประภา  เตชะดี           กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑๓    
   ๒๕.  นางสาวประภาพร ทวีบุตร   กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑๔ 
   ๒๖.  นางสาวปรีชญา  นุ่มทนงค์  กรรมการ รวมสรุปข้อมูล มาตรฐานที่ ๑๕ 
   ๒๗. นายอลงกรณ์        ราชคฤห์            กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๘. นายสุริโยทัย        เมืองมา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
   หน้ำที่ 
          ๑. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
          ๒. สรุปรวมข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ (ด้านผู้เรียนสรุปรวมรายชั้นและสรุปรวมทั้งโรงเรียน) 
              ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
          ๓. สรุปรวมข้อมูลในแต่ละมาตรฐานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
          ๔. สั่งค านวณตัวเลขเพ่ือเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
          ๕. ส่งผลสรุปการประเมินคุณภาพตัวบ่งชี้และมาตรฐานให้ประธานในแต่ละมาตรฐานภายในวันที่ 
              ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐              
 

๕. คณะกรรมกำรประเมิน และป้อนผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน รวม ๖๖  
    ตัวบ่งช้ี  ๑๕ มำตรฐำน  ประกอบด้วย 
 

    ๕.๑ มำตรฐำนที่ ๑    ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ (ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ – ๑.๖)   
              ตัวบ่งชี้ ๑.๑  มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ และออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 
              ตัวบ่งชี้ ๑.๓  ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ 
                              ควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ               
              ตัวบ่งชี้ ๑.๔  เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมม่ันใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม               
              ตัวบ่งชี้ ๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น              
               ผู้ปฏิบัติ       ครูที่ปรึกษาทุกห้องทุกระดับชั้น 
               หน้าที่         ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๑.๑ ๑.๓ ๑.๔ และ ๑.๕ ในโปรแกรม  
                               คอมพิวเตอร์ 
               

 
/ตัวบ่งชี้... 
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               ตัวบ่งช้ี ๑.๒  มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
               ผู้ปฏิบัติ   ๑)  ครูอนามัยโรงเรียน ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ น้ าหนักและส่วนสูง  
                           ๒)  ครูสอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษาพ้ืนฐานทุกห้องทุกระดับชั้น ป้อนข้อมูล 
                                เกีย่วกับมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
               หน้าที่         ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๑.๒ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
                
              ตัวบ่งชี้ ๑.๖  สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำร  
                              ตำมจินตนำกำร       
              ผู้ปฏิบัติ  ๑)  ครูสอนสุขศึกษา พลศึกษา (พ้ืนฐาน) ทุกห้อง ทุกระดับชั้น 
                          ๒)  ครูสอนวิชา ดนตรี /นาฏศิลป์ (พ้ืนฐาน) ทุกห้อง ทุกระดับชั้น 
               หน้าที่        ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๑.๖ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์       
 

       ๕.๒ มำตรฐำนที่ ๒    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๕)    
               ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
               ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ผู้เรียนเอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
      ผู้ปฏิบัติ          ครูที่ปรึกษาทุกห้องทุกระดับชั้น 
               หน้าที่            ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๑ และ ๒.๒ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

              ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ผู้เรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 
               ผู้ปฏิบัติ          ครูสอนวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐานทุกห้องทุกระดับชั้น 
                หน้าที่            ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๓ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                  

            ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมและร่วมกัน 
                     รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
               ผู้ปฏิบัติ         ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกห้องทุกระดับชั้น       
               หน้าที่           ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้  ๒.๔ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์                     
 

      ๕.๓  มำตรฐำนที่ ๓    ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง            
                                 อย่ำงต่อเนื่อง (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔)            
  

            ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑       ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุดแหล่ง 
                                 เรียนรู้และสื่อต่ำงๆ รอบตัว    
               ผู้ปฏิบัติ          ครูสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานทุกห้องทุกระดับชั้น 
               หน้าที่            ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้  ๓.๑ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์                  
         

            ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒  ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน ได้อย่ำงน้อยสองภำษำ 
                         ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และตั้งค ำถำมเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม 
               ผู้ปฏิบัติ    ๑) ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ ม.ปลาย 

๒) ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ีสองในระดับ ม.ปลาย ได้แก่ ภาษา
ฝรั่งเศสจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี 

                             ๓) ครูสอนภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ทุกระดับชั้น 
               หน้าที่      ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๓.๒ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

/ตัวบ่งชี้ที่... 
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             ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
              ผู้ปฏิบัติ       ครูสอนวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน  ครูการงานพ้ืนฐาน  ครูวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทุกห้อง 
                               ทุกระดับชั้น 
              หน้าที่          ประเมินและป้อนผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
              ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ และน ำเสนอผลงำน 
              ผู้ปฏิบัติ        ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ทุกห้อง ทุกระดับชั้น 
              หน้าที่          ครสูอนวิชาคอมพิวเตอร์ ทุกห้อง ทุกระดับชั้น ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
                                และน าเสนอผลงาน 
                 

     ๕.๔  มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์  ตัดสินใจ 
แก้ปัญหำอย่ำงมีสติสมเหตุผล (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔)  
    

       ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑  สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียน 
                ตำมควำมคิดของตนเอง 
          ผู้ปฏิบัติ    ๑)  ครูสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานทุกห้องทุกระดับชั้น  
                        ๒)  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทุกห้องทุกระดับชั้น 
           หน้าที่          ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้  ๔.๑ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์                  
       ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒  น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง 
          ผู้ปฏิบัติ     ๑)  ครูสอนวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติมทุกห้องทุกระดับชั้น  
                         ๒)  ครูสอนภาษาอังกฤษฟังพูดหรือและอ่านเขียนทุกห้องทุกระดับชั้น  
                             (ม.ต้น อ่านเขียน ม.ปลาย ฟังพูด ม.๓ ฟังพูดและ อ่านเขียน) 
          หน้าที่            ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๔.๒ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
         

                  ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓  ก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ 
          ผู้ปฏิบัติ          ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 
          หน้าที่            ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้  ๔.๓ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
         

        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔  มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ 
          ผู้ปฏิบัติ          ครูสอนวิชาศิลปะพ้ืนฐาน และการงาน ทุกห้องทุกระดับชั้น   
       หน้าที่            ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้  ๔.๔ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์         
           

     ๕.๕  มำตรฐำนที่ ๕  มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรและมีควำมเป็นเลิศวิชำกำร   
                              (ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ – ๕.๔)             

       ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คดิวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์    
           ผู้ปฏิบัติ         ครูทะเบียน - วัดผล               
   หน้าที่         ๑)  สรุปจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนในแต่ละระดับใน ๘ กลุ่มสาระโดยแยก 
      เป็นระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ทั้ง ๒ ภาคเรียน 
                            ๒) สรปุจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห ์และเขียน   
             โดยแยกเป็นระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ทั้ง ๒ ภาคเรียน 

/ตัวบ่งชี้ที่... 
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                ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒  ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคญัตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์ 
                ผู้ปฏิบัติ   ๑) ครูสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานทุกห้อง ทุกระดับชั้น (สื่อสาร) 
                            ๒) ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทุกห้อง ทุกระดับชั้น (การแก้ปัญหา) 
                            ๓) ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานทุกระดับชั้น (การคิด) 
                            ๔) ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น (การใช้เทคโนโลยี) 
                            ๕) ครูแนะแนวทุกห้องทุกระดับชั้น (ทักษะชีวิต) 
               หน้าที่      ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้  ๕.๒ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์                   

                ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔  ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ 
                ผู้ปฏิบัติ      ครูวิไลลักษณ์  พรหมศร 
                หน้าที่          ๑) ค านวณค่าขีดจ ากัดล่างของผลสอบคะแนน o-net ทุกรายวิชาทั้ง ม. ๓ และ ม. ๖ 
                            ๒) นบัจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน o-net สูงกว่าขีดจ ากัดล่างทุกรายวิชาทั้ง ม. ๓  
                               และ ม. ๖ 
                               ๓) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของ o-net ทุกรายวิชาของนักเรียน ทั้ง ม. ๓ และ ม. ๖ 
    และ รวมทั้ง ๒ ระดับ 
 

      ๕.๖  มำตรฐำนที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน   รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  
                               มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต และผลิตผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔)   
                 
                    ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑   วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 
                  ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒   ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งม่ันพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง 
                 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓   ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                ผู้ปฏิบัติ     ครูสอนวิชาการงาน/การงานอาชีพ ทุกห้อง ทุกระดับชั้น                               

หน้าที่       ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๖.๑ - ๖.๓ ในโปรแกรม 
               คอมพิวเตอร์      

             

                ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔   มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ 
                ผู้ปฏิบัติ     ๑) ครูสอนวิชาการงาน/การงานอาชีพ ทุกห้อง ทุกระดับชั้น 
                               ๒) ครูแนะแนวทุกห้องทุกระดับชั้น 
                หน้าที่        ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้  ๖.๔ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
            

  ๕.๗  มำตรฐำนที่ ๗  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
                               (ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ – ๗.๙) 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๑  ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผูเ้รียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร  
                       สมรรถนะ และคณุลักษณะที่พงึประสงค ์
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒  ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบคุคลและใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัด 
                       กำรเรียนรูเ้พือ่พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓  ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคลและ 
                        พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

/ตัวบ่งชี้ที่... 
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          ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำ 
                             ของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
          บ่งชี้ที่ ๗.๕      ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

         วิธีกำรที่หลำกหลำย 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๖   ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียน 

และคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๗  ครูมีกำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรบัผิดชอบ และ 
                             ใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๙  ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ         
                             และเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล                
             ผู้ปฏิบัติ       ๑) หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
                              ๒) หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             หน้าที่          ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้  ๗.๑ - ๗.๙ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
 

     ๕.๘  มำตรฐำนที่ ๘  ผู้บริหำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
                              (ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ – ๘.๖)   
            ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑  ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำและควำมคิดริเริ่มท่ีเน้นกำรพัฒนำผู้เรียน 
 บ่งชี้ท่ี ๘.๒     ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือ 
                              ผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 
   ตัวบ่งช้ีที ่๘.๓ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
                              แผนปฏิบัติกำร 
    ตัวบ่งช้ีที ่๘.๔  ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๖  ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำ 
                              เต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 
             ผู้ปฏิบัติ        ครทูุกคน 
             หน้าที่          ประเมินและป้อนผลการประเมินตัวบ่งชี้  ๘.๑ – ๘.๔ และ ๘.๖ ในโปรแกรม 
                               คอมพิวเตอร์      
     ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
             ผู้ปฏิบัติ         ครูงานประกันคุณภาพ 
             หน้าที่           แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมใบสรุปข้อมูล 
     ๕.๙ มำตรฐำนที ่๙  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ 
                             อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล (ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ - ๙.๓) 
             ตัวบ่งชี้ที ่๙.๑  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด 
             ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแลและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
                               ของสถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
              

 
/ตัวบ่งชี้ที่... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
                                (ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนา ฯ ดูจากแบบประเมินท่ี 
                                งานประกันแจก)  
              ผู้ปฏิบัติ         ครูงานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              หน้าที่           ประเมินและสรุปตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ - ๙.๓  (ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
                                ตอ่การพัฒนา ฯ ใช้จากแบบสอบถามที่งานประกันแจก)             
 

     ๕.๑๐ มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ 
                                คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน (ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๑ – ๑๐.๖) 
                ตัวบ่งชี้ที ่๑๐.๑  หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
               ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒  จัดรำยวิชำ/กิจกรรมเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด  
                                      ควำมสำมำรถ และควำมสนใจ 
               ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ  
         ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน 
               ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๔  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
                                   ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
               ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๕  นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
                                   อย่ำงสม่ ำเสมอ 
               ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน              
                ผู้ปฏิบัติ     ๑)  ครูประจ าชั้น (เฉพาะ ๑๐.๖) 
                 ๒)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
                               ๓)  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                หน้าที่            ตอบแบบสอบถามและส่งคืนที่งานประกันคุณภาพ      
 

      ๕.๑๑  มำตรฐำนที่ ๑๑  สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน  
                                   พัฒนำเต็มศักยภำพ (ตวับ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ – ๑๑.๓) 
                  ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียน ม่ันคง สะอำด และปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวย 
                                        ควำมสะดวกพอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีสภำพแวดล้อมร่มรื่น และมี            
                                      แหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน   
                 ผู้ปฏิบัติ            ครูประจ าชั้น                            
                  หน้าที่              ตอบแบบสอบถามและส่งคืนที่งานประกันคุณภาพ    
 

                 ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๒  จัดโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
                 ผู้ปฏิบัติ            ครูอนามัยโรงเรียน 
                  หน้าที่              ตอบแบบสอบถามและส่งคืนที่งานประกันคุณภาพ    
   

                 ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้  
                                      ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
                  ผู้ปฏิบัติ            ครูห้องสมุด 
                  หน้าที่              จัดท าและแจกแบบสอบถามและสรุปข้อมูล   

/๕.๑๒  มาตรฐานที…่. 
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       ๕.๑๒  มำตรฐำนที่ ๑๒  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด 
                                    ในกฎกระทรวง (ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ - ๑๒.๖) 
                  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
                 ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๒  จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ 
                                        มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และมีกำรบริหำร 
                                        จัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
                 ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๓  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร  
                             จัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ 
                 ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๔  ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ  
                                      สถำนศึกษำ 
                 ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๕  น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ  
                                      กำรศึกษำ 
                 ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๖  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
                 ผู้ปฏิบัติ       ๑)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
                                  ๒)  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             ๓)  หัวหน้างานทุกงาน 
                  หน้าที่             ตอบแบบสอบถามและส่งคืนที่งานประกันคุณภาพ       

       ๕.๑๓  มำตรฐำนที่ ๑๓  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคม   
                                    แห่งกำรเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ - ๑๓.๒) 
                   ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑  มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์ 
                                       จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้          
                                       ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                  ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำง 
                                      สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง          
                   ผู้ปฏิบัติ      ๑) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
                                   ๒) หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
              ๓) หัวหน้างานทุกงาน 
                    หน้าที่           ตอบแบบสอบถามและส่งคืนที่งานประกันคุณภาพ       

         ๕.๑๔ มำตรฐำนที่ ๑๔  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้น 
                                     ที่ก ำหนด  (ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑ - ๑๔.๒) 
                   ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑ จัดโครงกำรกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์  
                                       ปรัชญำและจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
                  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒  ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ  
                                         จุดเน้น และอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
                   ผู้ปฏิบัติ      ๑) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
                                   ๒) หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
              ๓) หัวหน้างานทุกงาน 

/หน้าที่...…. 
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                    หน้าที่           ตอบแบบสอบถามและส่งคืนที่งานประกันคุณภาพ    
 

          ๕.๑๕ มำตรฐำนที่ ๑๕  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ 
                                        และส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ - ๑๕.๒) 
                     ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑  จัดโครงกำร กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบำย จุดเน้น ตำมแนวทำง 
                                           กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
                    ตัวบ่งชี้ที ่๑๕.๒  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 
                     ผู้ปฏิบัติ      ๑) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
                                     ๒) หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                ๓) หัวหน้างานทุกงาน 
                     หน้าที่            ตอบแบบสอบถามและส่งคืนที่งานประกันคุณภาพ      
๖. คณะกรรมกำรเขียนรำยงำนผลประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและเก็บรวบรวมรวบ
เอกสำรหลักฐำน    
    ๖.๑  มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ  ประกอบด้วย                     
           ๑. นายจิรัฏฐ์      ภูษาวิโศธน์              ประธานกรรมการ 
           ๒. นายวชิระ  อภัยภักดิ์                  รองประธานกรรมการ 
           ๓. นายพิสิฏฐ์        เสืออุดม                  กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ถึง ๑.๖ 
           ๔. นายศศิพงศ์       สว่างศรี                   กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ถึง ๑.๖ 
           ๕. นายวีระ           นาควิโรจน์               กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ถึง ๑.๖ 
           ๖. นายสมชาย       แสงสาคร                 กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ถึง ๑.๖ 
           ๗. นายรณเทพ       เปรมจิตต์                 กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ถึง ๑.๖ 
           ๘. นางกนกวรรณ     สุวรรณรัตน์        กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ถึง ๑.๕ 
           ๙. นายภูริวัฑฒ์  แววคล้ายหงษ์            กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ถึง ๑.๖ 
           ๑๐. นางจันทร์เพ็ญ ตะเที่ยง              กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ถึง ๑.๖ 
           ๑๑. นายอภิชาติ        หมั่นกิจ                กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๓ ถึง ๑.๖           
        ๑๒. นายอภิวัฒน ์  บึงมุม   กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ ถึง ๑.๖ 
           ๑๓. นายพีระเดช       จันทร์หอมประดิษฐ์     กรรมการ    ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ถึง ๑.๖ 
           ๑๔. นางสาวศิริลักษณ์    ถึงศรีปั้น               กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ถึง ๑.๖ 
           ๑๕. นางสาวสุนทรี สุขอร่าม            กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ถึง ๑.๖ 
  ๑๖. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ  กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ถึง ๑.๖ 
  ๑๗. นายจักรชัย  พวงน้อย  กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ถึง ๑.๖ 
           ๑๘. นายศักดิ์ชัย  ดีศร ี            กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ , ๑.๖ 
           ๑๙. นางพรทิพย์  ประกายสกุล                กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ , ๑.๖ 
           ๒๐. นางทัศนีย์  ยมนา               กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ , ๑.๖ 
           ๒๑. นางกัลยา           วงศ์เนตร                 กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ , ๑.๖ 
           ๒๒. นางนิรมล           พวงมาลี                  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที ่ ๑.๓ , ๑.๖ 
          ๒๓. นายไพศาล           กันทะษา            กรรมการและเลขานุการ 
          ๒๔. นายธีรพงษ์  โตสงคราม            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/ ๖.๒  มาตรฐานที่... 
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    ๖.๒  มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรยีนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย                  
           ๑. นางนิรมล  พวงมาลี                ประธานกรรมการ 
           ๒. นางรัตนา  ชิงชัย   รองประธานกรรมการ 
           ๓. นางพรรณี   อภิญญานุวัฒน์          กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๔. นางขวัญสุภางค์ รัตนวิบูลยเลิศ  กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
        ๕. นางสุรีรัตน ์  หวังใจชื่น  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๖. นางปวีณา   สิงห์อุดร   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๗. นางจุฑามาศ  ละม้ายแข  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๘. นางสาวจงกลน ี ลีนะกุล   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๙. นางวรรณวิภา    ปลอบโยน          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๑๐. นางสุชาดา        เชิดวงศ์สูง          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔            
           ๑๑. นางนันทวันท์    จันทร์สอน          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๑๒. นางสมคิด  รัตนพิชิตสกุล            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๑๓. นางยุพิน          จันทร์เกิด           กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๑๔. นางสาวสุภาวด ี  โภคาวัฒนานุรักษ์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๑๕. นางสาวชุติกาญจน์   เชียวเขตวิทย์    กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๑๖. นายสมชาย  แสงสาคร  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔     
           ๑๗. นางสาวจิราวรรณ วงศ์วิบูลย์ชัย  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔     
           ๑๘. นายชัยวัฒน ์  ทองเพ็ช   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔     
         ๑๙. นายอภิวัฒน ์  บึงมุม   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔     
           ๒๐. นางสาววรนุช        เนยบาง             กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔  
           ๒๑. นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญ  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๔ 
           ๒๒. นางนันทวัน      บุญงาม             กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ (พฤกษศาสตร์)       
     ๒๓. นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ (พฤกษศาสตร์) 
        ๒๔. นางกุศล  งามเนตร  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ (พฤกษศาสตร์) 
        ๒๕. นางสาวสกุลรัฐ สุพิมพ์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ (พฤกษศาสตร์) 
     ๒๖. นางสมคิด  รัตนพิชิตสกุล  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ (พฤกษศาสตร์) 
           ๒๗. นางทัศนีย์  ยมนา   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 
           ๒๘. นางสาวฐาณีดา ค าเฉลียว  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 
           ๒๙. นายธรรมนูญ บุญมณี   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  
           ๓๐. นายปิยะ  อ่ าสุพรรณ  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 
           ๓๑. นางสมภูมิ        สมัครการค้า       กรรมการและเลขานุการ 
           ๓๒. นางสาววรมน วีตะเสวีระ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

   ๖.๓  มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และ พัฒนำตนเอง            
                           อยำ่งต่อเนื่อง ประกอบด้วย                
          ๑. ว่าที่ ร.อ.ปิยะ   สว่างวงศ์       ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ           รองประธานกรรมการ          

/ ๓. นายทวีศักดิ์...               
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         ๓. นายทวีศักดิ์         จรบุรี                กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔   
         ๔. นางพีรนุช    วินัยพานิช          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔   
      ๕. นางสุภรณ์    เพ็ญสูงเนิน      กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔       
      ๖. นางสาวนุจรี           รอดบ ารุง          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔    
   ๗. นางกรรณกนก   ภูษาวิโศธน์              กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔       
         ๘. นางปิยะนุช    ชัยขันธ์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔       
         ๙. นางสาวนิชาพร   เพชรพงษ์  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔       
     ๑๐. นางกมลาศ    ต่อพันธ์            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔    
        ๑๑. นางสาวภัทราพร  เมณฑ์กูล  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔ 
     ๑๒. นางสาวชโินรส  ชัยโคตร   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔    
        ๑๓. นางสาวปฐมาภรณ์  โมกไธสง  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔    
        ๑๔. นางสาวพรนภา  รอยประดิษฐ  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔    
        ๑๕. นางจินตนา    กลิ่นหัวไผ่  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔    
        ๑๖. นางสายฝน    นพรัตน์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที ่๓.๑ ถึง ๓.๔    
        ๑๗. นางกุสุมา    ศิร ิ   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔    
        ๑๘. นางเลิศลักษณ์  ผุนลาวงษ ์  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔    
  ๑๙. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร         กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔        
        ๒๐. นางจิตพิสุทธิ์       แก้วละเอียด       กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔      
     ๒๑. นายสุรเศรษฐ์      บุญนก              กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔       
        ๒๒. นางสาวปรานอม       จันทฤกษ์     กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔             
     ๒๓. นางสุนทร    กงสอน            กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔ 
        ๒๔. นางสาวศรีสุคนธ์       พุทธรักษา          กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔ 
  ๒๕. นายพฤติพงษ์   เพ็ญวิจิตร           กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔ 
  ๒๖. นางสาวสุพัตรา         หิรัญชโลธรณ์      กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔ 
     ๒๗. นางวรนุช    เนยบาง              กรรมการ   ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑          
  ๒๘. นางสาวประภาพร  ทวีบุตร            กรรมการ    ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ 
        ๒๙. นางรัตน์จรินทร์  ผ่องศรีสุข     กรรมการ    ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ 
        ๓๐. นางอรทัย    สุวรรณคาม          กรรมการและเลขานุการ 
        ๓๑. นางพจนาถ       อ่องลออ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๖.๔  มำตรฐำนที่ ๔  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำ  
                             อย่ำงมีสติสมเหตุผล   ประกอบด้วย    
         ๑. นางสาวอัมพวนั   บุญช่วยเจริญ               ประธานกรรมการ 
         ๒. ว่าที่ ร.อ.ปิยะ   สว่างวงศ์   รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางพรทิพย์         ประกายสกุล         กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒           
         ๔. นางกรรณกนก       ภูษาวิโศธน ์          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒                         
         ๕. นางรัชนี              มากศรทรง           กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒       

/๖. นางนงคราญ... 
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         ๖. นางนงคราญ         บูรพา                 กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒                       
      ๗. นางสาวนิอร    ไชยสนุทร            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒ 
         ๘. นางสาวสุพัตรา       แดงสี                  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒ 
         ๙. นางสาวปรชีญา   นุ่มทนงค ์              กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒                    
         ๑๐. นางพรทิพย์        ศรีพงษ์มิ่ง            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒                         
         ๑๑. นางสาวจริยา          จงนานุรักษ ์          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒ 
         ๑๒. นางวรพรรณ    แสงสาคร  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒ 
         ๑๓. นางจันจิรา    ดั่นเจริญ   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒ 
        ๑๔. นางพีรนชุ    วินัยพานิช  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒ 
        ๑๕. นางสาวนารียา   ศรีพันธุ์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒ 
     ๑๖. นางสุวภาพ         หวังศรี                กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒                       
         ๑๗. นางกัลยา            วงศ์เนตร             กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒ 
         ๑๘. นางสาววัชรนิทร์      ป้อมเสมา             กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒ 
  ๑๙. นางสุภรณ ์    เพ็ญสูงเนิน  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  ๔.๒           
         ๒๐. นางนงนาถ    มีหล้า        กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๒๑. นางสุฑิรา    ทองเงิน              กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๒๒. นายพัฒนพงษ ์   จงเกษกรณ์      กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
           ๒๓. นายอนันต์        หลวงภักด ี            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๒๔. นางวรุณยุพา      วิยาภรณ ์             กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๒๕. นางปราณี         วิไลกิจ                 กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
      ๒๖. นางสาวศรีสุระ   กระแสฉัตร  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
      ๒๗. นางณิณญพัทท ์  วงศ์เกียรติขจร  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๒๘. นางพงศกร    บัวเทศ               กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๒๙. นายจิรทัศน ์    เชิดวงศ์สูง           กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๓๐. นางรัตน์จรินทร์   ผ่องศรีสุข                   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔       
         ๓๑. นายวชิระ          อภัยภักดิ์              กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๓๒. นายพีระเดช      จันทร์หอมประดิษฐ ์ กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๓๓. นายชญาณัฎฐ์     อดสัดถา              กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๓๔. นางศรินทิพย ์   เขตร์วิทย์            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๓๕. นางสาวสุจิรา   ด ารงไชย   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  ๔.๔ 
         ๓๖. นางปิยะนชุ    ชัยขันธ์         กรรมการและเลขานุการ 
         ๓๗. นางนิชาพร         เพชรพงษ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๖.๕  มำตรฐำนที่ ๕  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร ประกอบด้วย                  
            ๑. นายประสงค์  สายหยุด  ประธานกรรมการ 
            ๒. นายชิตชัย   ศุกระจันทร์                  รองประธานกรรมการ 
            ๓. นางสาวปฐมาภรณ์  โมกไธสง            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 
            ๔. นางสุนทร   กงสอน                กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 
            ๕. นางสาวนิชาพร  เพชรพงษ์               กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 
            ๖. นางสาวหัทยา  ค าบรรลือ           กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 

/๗. นางสุฑิรา... 
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            ๗. นางสุฑิรา  ทองเงิน   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 
            ๘. นางวิไลลักษณ์ พรหมศร  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 
            ๙. นางสายฝน  นพรัตน์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 
          ๑๐. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 
          ๑๑. นางสาวศุภลักษณ์ หมีอ่ิม   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 
          ๑๒. นายพัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔
    ๑๓. นายอุเทน  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ 
          ๑๔. นายอนุสิทธิ์  สิงห์สังข์            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๑๕. นางสาวสกุลรัฐ   สุพิมพ์                กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๑๖. นางรัตน์จรินทร์ ผ่องศรีสุข  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๑๗. นางสาวนุชนาถ ยศปัญญา          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒       
          ๑๘. นางสาวธิตยา ค าควร          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๑๙. นางปราณี     วิไลกิจ                กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๒๐. นางรุ่งทิพย์  สร้อยสวิง            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๒๑. นางภรินทร    ไชยฮะนิจ             กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๒๒. นางทัศนีย์      ยมนา                 กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
       ๒๓. นางกุสุมา      พิชัย   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๒๔. นางสาวสุวรรณา   พุกมาก               กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๒๕. นางชีวรัตน์      ตั้งพิสิฐ์โยธิน        กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๒๖. นางนงนาถ  มีหล้า   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๒๗. นางกมลาศ  ต่อพันธ์      กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๒๘. นางธัญญณรัชกร   ศิริอริยะชัย  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
       ๒๙. นางรุ่งกานต์   ร่างเจริญ  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๓๐. นายอลงกรณ์    ราชคฤห์            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๓๑. นางสาวศรีสุคนธ์    พุทธรักษา          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๓๒. นางสาววรมน วีตะเสวีระ    กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๓๓. นางสาววันเพ็ญ แสงเกียรติยุทธ  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๓๔. นางวีรวัลย ์  ค าดี   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๓๕. นางสุนันทา  มีแสง              กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 
          ๓๖. นายชุมพร    สงส าเภา               กรรมการและเลขานุการ 
          ๓๗. นางวิไลลักษณ์   พรหมศร            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 ๖.๖ มำตรฐำนที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                            และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต ประกอบด้วย               
           ๑. นางวิไลพร          ฮดโท                  ประธานกรรมการ 
           ๒. นายธรรมนูญ  บุญมี        รองประธานกรรมการ                    
           ๓. นางสาวอโนชา มีฤทธิ์             กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ ถึง ๖.๔  

/๔. น.ส.สุพัตรา… 
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           ๔. น.ส.สุพัตรา        หิรัญชโลธร             กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ ถึง ๖.๔ 
           ๕. นางนาริส           ดิษฐ์น้อย               กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ ถึง ๖.๔ 
           ๖. นางรุ่งกานต์       ร่างเจริญ               กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ ถึง ๖.๔ 
           ๗. นางสาวสุจิรา     ด ารงไชย               กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ ถึง ๖.๔ 
           ๘. นางสาวมณี            ศรีเกษม                กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ ถึง ๖.๔ 
           ๙. นางสาวศรีสุคนธ์   พุทธรักษา            กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ ถึง ๖.๔ 
         ๑๐. นางวีรวัลย ์  ค าดี                 กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๔   
         ๑๑. นางสาววันเพ็ญ         แสงเกียรติยุทธ       กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๔ 
         ๑๒. นางสุนันทา         มีแสง                  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๔ 
         ๑๓. นางศรินทิพย์  เขตร์วิทย์  กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๔. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

๖.๗ มำตรฐำนที่ ๗  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล          

                          ประกอบด้วย 
          ๑. นางกัลยา         มูลจนะบาตร        ประธานกรรมการ 
          ๒. นายประสงค์  สายหยุด            รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายอุเทน  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์              กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
          ๔. นางสาวสุรางค์รัตน์ มีสวัสดิ์   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
          ๕. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์           กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
          ๖. นางสาวสกุลรัฐ  สุพิมพ์          กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
          ๗. นางวรุณยุพา  วิยาภรณ์                 กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
          ๘. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ              กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
          ๙. นางปิยะนุช  ชัยขันธ์          กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๑๐. นางสาวนิชาพร เพชรพงษ์             กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๑๑. นางรัตนา  ชิงชัย             กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๑๒. นางสาวจงกลนี ลีนะกุล           กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๑๓. นางพรรณี  อภิญญานุวัฒน์              กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๑๔. ว่าที่ ร.อ.ปิยะ  สว่างวงศ์            กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๑๕. นางอรทัย  สุวรรณคาม              กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๑๖. นายชัยวัฒน์  หอวรรณภากร           กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๑๗. นางวิไลพร  ฮดโท            กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙          
         ๑๘. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์     กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๑๙. นายจิรัฏฐ์  ภูษาวิโศธน์       กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๒๐. นายพิสิฏฐ์  เสืออุดม   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๒๑. นายวชิระ  อภัยภักดิ ์           กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๒๒. นายไพศาล  กันทะษา            กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๒๓. นายอภิวัฒน์  บึงมุม          กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 

        
  /๒๔. นางสาววรมน…  
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         ๒๔. นางสาววรมน วีตะเสวีระ          กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ ถึง ๗.๙ 
         ๒๕. นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๔ 
         ๒๖. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๔ 
         ๒๗. นางสาวศุภลักษณ์ หมีอ่ิม   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕ 
         ๒๘. นางสุฑิรา  ทองเงิน   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕ 
         ๒๙. นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕ 
         ๓๐. นายชุมพร  สงส าเภา  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๖ 
         ๓๑. นางธัญญณรัชกร   ศิริอริยะชัย     กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๗    
         ๓๒. นางจันจิรา  ดั่นเจริญ   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๗    
         ๓๓. นางณิณญพัทท์    วงศ์เกียรติ์ขจร              กรรมการและเลขานุการ         
         ๓๔. นายพัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๖.๘ มำตรฐำนที่ ๘   ผู้บริหำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล           
                                 ประกอบด้วย 
            ๑. นางนาริส  ดิษฐ์น้อย       ประธานกรรมการ 
            ๒. นางสาววรรณวมิล อักกพันธานนท์       รองประธานกรรมการ 
            ๓. นางสมภูม ิ  สมัครการค้า  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
            ๔. นางลลินจง  นัยพรม             กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
            ๕. นายสวุัจน ์  อ่อนนิ่ม   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
            ๖. นางรุ่งทิพย์  สร้อยสวิง  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
            ๗. นางสาวนารียา ศรีพันธุ์   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
            ๘. นางธัญญรัตน ์ สว่างวงศ์  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
            ๙. นางยุพิน  จันทร์เกิด  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
          ๑๐. นางปราณี  วิไลกิจ   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
          ๑๑. นางสาวมณี  ศรีเกษม        กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
          ๑๒. นางมยุรี  สวนดอกไม้  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖  
          ๑๓. นางศิริเพ็ญ  ค าภิรานนท์  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
          ๑๔. นางสาวสุกัญญา นกทอง   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
          ๑๕. นายชญาณัฎฐ ์ รอดสัดถา  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
          ๑๖. นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ ถึง ๘.๖ 
      ๑๗. นางแพรวพรรณ พร้อมแย้ม           กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๘. นางวันวิสา  ขวัญตา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    ๖.๙ มำตรฐำนที่ ๙   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำท 
                             หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย            
          ๑. นางศิริเพ็ญ  ค าภิรานนท์            ประธานกรรมการ 
      ๒. นางแพรวพรรณ พร้อมแย้ม  รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางมยุรี  สวนดอกไม้       กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๙.๑ ถึง ๙.๓ 
 ๔. นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๙.๑ ถึง ๙.๓ 

/๕. นางปิยะนุช...  
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 ๕. นางปิยะนุช  ชัยขันธ์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๙.๑ ถึง ๙.๓ 
 ๖. นางณิณญพัทท์ วงศ์เกียรติขจร  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๙.๑ ถึง ๙.๓ 
          ๗. นางสาวชโินรส ชัยโคตร   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๙.๑ ถึง ๙.๓ 
          ๘. นางสมลักษณ์   คุ้มชนะ   กรรมการและเลขานุการ 
          ๙. นางภรินทร  ไชยฮะนิจ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   ๖.๑๐ มำตรฐำนที่ ๑๐  สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำ 
                               คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน ประกอบด้วย               
        ๑. นางกัลยา  มูลจนะบาตร  ประธานกรรมการ 
        ๒.  นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย         รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายอุเทน  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์      กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑  ๑๐.๒  ๑๐.๔  ๑๐.๕   
        ๔. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์        กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑  ๑๐.๒  ๑๐.๔  ๑๐.๕   
        ๕. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ             กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑  ๑๐.๒  ๑๐.๔  ๑๐.๕   
        ๖. นางรัตนา  ชิงชัย             กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑  ๑๐.๒ ๑๐.๔ ๑๐.๕       
           ๗. ว่าที่ ร.อ.ปิยะ  สว่างวงศ์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑  ๑๐.๒ ๑๐.๔   ๑๐.๕                   
           ๘. นายจิรัฏฐ์  ภูษาวิโศธน์     กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑  ๑๐.๒  ๑๐.๔  ๑๐.๕                   
           ๙. นายวชิระ   อภัยภักดิ์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑  ๑๐.๒  ๑๐.๔  ๑๐.๕                  
           ๑๐. นางอโนชา  รัชฎานนท์  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑  ๑๐.๒  ๑๐.๔  ๑๐.๕   
           ๑๑. นางจารุวรรณ  ข่ายสุวรรณ     กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑  ๑๐.๒  ๑๐.๔  ๑๐.๕   
           ๑๒. นายธรรมนูญ  บุญมณี   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๓ 
           ๑๓. นางวีรวัลย์  ค าดี   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๓                
           ๑๔. นางสาววันเพ็ญ  แสงเกียรติยุทธ    กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๓                
           ๑๕. นางสุนันทา  มีแสง            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๓ 
           ๑๖. นายธีรพงศ์  ธารทิพย์วงศ์            กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๓ 
           ๑๗. นางสาววรมน  วีตะเสวีระ              กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๓ 
           ๑๘. นายอภิวัฒน์  บึงมุม   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๓ 
           ๑๙. นางจันจิรา  ดั่นเจริญ   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๕ 
           ๒๐. นางสาวจริยา  จงนานุรักษ์  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๕ 
           ๒๑. นางสาวสุภาวดี  โภคาวัฒนานุรักษ์  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๕ 
           ๒๒. นางสาวอโนชา  มีฤทธิ์   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๖ 
           ๒๓. นางสาวจิราวรรณ  วงศ์วิบูลย์ชัย  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๖ 
        ๒๔. นางสาวศุภลักษณ์       หมีอ่ิม                กรรมการและเลขานุการ 
        ๒๕. นางสุนทร  กงสอน               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

๖.๑๑ มำตรฐำนที่ ๑๑  สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้                                              
                            ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ   ประกอบด้วย            
         ๑. นายชญาณัฎฐ์   รอดสัดถา             ประธานกรรมการ 
         ๒. นายพีระเดช   จันทร์หอมประดิษฐ์        รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายพงศกร   บัวเทศ          กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๑ 

         /๔. นายไพศาล... 
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     ๔. นายไพศาล       กันทะษา                   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๑ 
       ๕. นายพงศกร    บัวเทศ   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๑           
       ๖. นางสาวศศิวิมลกาญจน์  มาเทศ    กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒           
       ๗. นายวีระ    นาควิโรจน์    กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒           
       ๘. นายภูรวิัฑฒ์    แววคล้ายหงษ์  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒           
       ๙. นางแพรวพรรณ    พร้อมแย้ม  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒           
       ๑๐. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น                  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒           
       ๑๑. นายรณเทพ    เปรมจิตต์        กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒ 
       ๑๒. นางลลินจง    นัยพรม               กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒ 
       ๑๓. นางวรนุช    เนยบาง               กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒ 
       ๑๔.  นางสาวประภาพร  ทวีบุตร           กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๓ 
    ๑๕.  นางสาววิภาดา  แก้วสุข   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๓ 
        ๑๖. นางกนกวรรณ    สุวรรณรัตน์              กรรมการและเลขานุการ 
        ๑๗. นางพรรณ ี   อภิญญานุวัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.๑๒  มำตรฐำนที่ ๑๒  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด 
                                 ในกฎกระทรวง ประกอบด้วย     
          ๑. นางสาวนารียา  ศรพัีนธุ์               ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาววรรณวิมล  อักกพันธานนท์             รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางจิตพิสุทธิ์       แก้วละเอียด              กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ ๑๒.๕ ๑๒.๔ 
             ๔. นางสาวธัญนภัทร์  ธนจารุจิรนันท์                 กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ ๑๒.๕ ๑๒.๔ 
             ๕. นางภรินทร   ไชยฮะนิจ      กรรมการ ตัวบ่งชี้ที ่๑๒.๓ 
             ๖. นางชีวรัตน์   ตั้งพิสิฐโยธิน               กรรมการ ตัวบ่งชี้ที ่๑๒.๓ 
             ๗. นางสาวศุภลักษณ์  หมีอ่ิม                   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที ่๑๒.๓ 
     ๘. นางสาวภัสสร   มาดารัตน์  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที ่๑๒.๓ 
     ๙. นางสาวปรีชญา   นุ่มทนงค์   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที ่๑๒.๓ 
     ๑๐. นางพีรนุช   วินัยพานิช  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที ่๑๒.๓ 
     ๑๑. นางสาววรมน   วีตะเสวีระ  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที ่๑๒.๓ 
             ๑๒. นางสาวสุรางค์รัตน์    มีสวัสดิ์                    กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ๑๒.๔ ๑๒.๖ 
     ๑๓. นางอัญชิษฐา   ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ๑๒.๔ ๑๒.๖ 
          ๑๔. นางสุวภาพ    หวังศร ี   กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๕. นางสาวจริยา       จงนานุรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๖.๑๓ มำตรฐำนที่ ๑๓  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็น 
                                สังคมแห่งกำรเรียนรู้   ประกอบด้วย          
            ๑. นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา    ประธานกรรมการ 
            ๒. นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ               รองประธานกรรมการ 
            ๓. นายธรรมนูญ บุญมณี    กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
               ๔. นางสาวอโนชา    รัชฎานนท์      กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
               ๕. นางวรพรรณ    แสงสาคร     กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
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               ๖. นางวิไลพร    ฮดโท      กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
               ๗. นางสมลักษณ์    คุ้มชนะ      กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
               ๘. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์    กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
          ๙. นางปาริญาวาท   เหล่าเขตร์การ     กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
              ๑๐. นายพิสิฏฐ์  เสืออุดม     กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
             ๑๑. นางอรทัย  สุวรรณคาม     กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
          ๑๒. นายไพศาล  กันทะษา       กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
             ๑๓. นางสมคิด    รัตนพิชิตสกุล     กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
             ๑๔. นางจารุวรรณ    ข่ายสุวรรณ     กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
          ๑๕. นายสุเทพ  สิริกรรณะ  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
          ๑๖. นางแพรวพรรณ พร้อมแย้ม  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
             ๑๗. นายปิยะ  อ่ าสุพรรณ  กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
       ๑๘. นางนันทวัน  บุญงาม   กรรมการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๑  ๑๓.๒ 
             ๑๙. นายอภิวัฒน์  บึงมุม         กรรมการและเลขานุการ 
          ๒๐. นางสาววรมน  วีตะเสวีระ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๖.๑๔ มำตรฐำนที่ ๑๔  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้น 
                                ที่ก ำหนด ประกอบด้วย               
            ๑. นางสาววรรณวมิล อักกพันธานนท์    ประธานกรรมการ 
            ๒. นายประสงค์  สายหยุด  รองประธานกรรมการ 
            ๓. นางนิรมล  พวงมาลี                กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒ 
            ๔. นายศักดิช์ัย  ดีศร ี            กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒                   
            ๕. นายปิยะ  อ่ าสุพรรณ                กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒                  
            ๖. นางธัญญรัตน์ สว่างวงศ์                  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒                  
            ๗. นางกัลยา  มูลจนะบาตร               กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒                    
            ๘. นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย                 กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒ 
            ๙. นางนาริส  ดิษฐ์น้อย     กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒ 
            ๑๐. นายทวีศักดิ์ จรบุรี            กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒ 
            ๑๑. นางศิริเพ็ญ ค าภิรานนท์            กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒ 
            ๑๒. นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ                      กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒ 
            ๑๓. นางกัลยา  วงศ์เนตร                     กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑   ๑๔.๒ 
            ๑๔. นางสาวนารียา ศรีพันธุ์                  กรรมการและเลขานุการ                 
            ๑๕. นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

 ๖.๑๕ มำตรฐำนที่ ๑๕  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย  จุดเน้น  แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อ 
                                พัฒนำส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น   ประกอบด้วย 
              ๑. นายดวง            คุม้ชนะ                    ประธานกรรมการ 
              ๒. นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย  รองประธานกรรมการ 

/ ๓. นายสุเทพ… 
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           ๓. นายสุเทพ   สิริกรรณะ               กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒                     
     ๔. นางนันทวัน   บุญงาม                 กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒                      
              ๕. นางจันทร์เพ็ญ   ช่างเภา                    กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒  
              ๖. นายชุมพร   สงส าเภา   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒
    ๗. นายศักดิ์ชัย   ดีศรี   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒ 
              ๘. นางวรุณยุพา   วิยาภรณ ์                กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
              ๙. นางกุศล   งามเนตร   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
              ๑๐. นางธัญญรัตน์   สว่างวงศ์   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
              ๑๑. นางสาวจิราวรรณ  วงศ์วิบูลย์ชัย  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
     ๑๒. นายปิยะ   อ่ าสุพรรณ  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
               ๑๓. นายพุฒิพัฒน์   วงศ์วิริยะชาติ  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
     ๑๔. นายอภิชาต   หมั่นกิจ   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
     ๑๕. นายสุริโยทัย   เมืองมา   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
               ๑๖. นางสมภูมิ   สมัครการค้า  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
     ๑๗. นางอรทัย   สุวรรณคาม  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒      
     ๑๘. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร         กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒    
              ๑๙. นายธรรมนูญ   บุญมณี   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒  
              ๒๐. นางวรพรรณ   แสงสาคร   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒    
               ๒๑. นางอโนชา   รัชฎานนท์  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒  
     ๒๒. นางจันจิรา   ดั่นเจริญ   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒  
     ๒๓. นางสาวสุภาวดี  โภคาวัฒนานุรักษ์  กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒  
     ๒๔. นางสาวมณี   ศรีเกษม   กรรมการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๑   ๑๕.๒  
              ๒๕. นางจารุวรรณ   ข่ายสุวรรณ                  กรรมการและเลขานุการ 
              ๒๖. นางรุ่งทิพย์   สร้อยสวิง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
         หน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดที่ ๖.๑ ถึง ๖.๑๕ 

๑) ติดตามผลสรุปการประเมินคุณภาพตัวบ่งชี้และมาตรฐานจากคณะกรรมการชุดที่ ๔ 
         ๒)  เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่รับผิดชอบตามแบบที่ก าหนดส่งงานประกัน  
              คุณภาพ ภำยในวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๐  โดยพิจารณาจากผลการประเมินในข้อ ๑ ประกอบกับ 
              ผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งมายังกลุ่มงานนโยบายและแผน 
         ๓)  รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการด าเนินงานและ ผลการด าเนินงานในมาตรฐาน 
                   ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด และจาก   
              ประเมินภายนอก 
 

     ๗. คณะกรรมกำรผู้ควบคุมกำรป้อนข้อมูลและพิจำรณำผลกำรประเมิน ประกอบด้วย 
         ๑. นางสมกมล   วรรณทอง     ควบคุมมาตรฐานที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๕ 
          ๒.  นายชาญณรงค์  ปานเลิศ   ควบคุมมาตรฐานที่ ๘, ๙, ๑๑ 
                 ๓.  นายบรรยวัสถ์         ชลิตพิรัตน์  ควบคุมมาตรฐานที่ ๑, ๒ 

/ ๔.  นางสุวิมล... 
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                 ๔.  นางสุวิมล  สีคง   ควบคุมมาตรฐานที่ ๑๒, ๑๔ 
                 ๕.  นายดวง         คุ้มชนะ           ควบคุมมาตรฐานที่ ๑๓ 
  
 หน้ำที่  
  ๑. ติดตาม ตรวจสอบ พิจารณา ผลการสรุปข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
  ๒. พิจารณาการเขียนรายงานผลการประเมินในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดพิมพ์ในรายงาน 
                   ประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 

     ๘.  คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  ประกอบด้วย 
          ๑. นางสุวภาพ   หวังศร ี   ประธานกรรมการ 
          ๒. นางอัญชิษฐา   ศรีเรืองพันธ์  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวจริยา   จงนานุรักษ์  กรรมการ 
   ๔. นางสาวนารียา  ศรีพันธุ์   กรรมการ 
          ๕. นางสาวสุรางค์รัตน์  มีสวัสดิ์   กรรมการ 
   ๖. นายสุรโิยทัย   เมืองมา   กรรมการ 
          ๗. นางสาวธัญนภัทร ์  ธนจารุจิรนันท์  กรรมการและเลขานุการ 
          ๘. นายพฤติพงษ์   เพ็ญวิจิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 หน้ำที ่   
           ๑. รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบรายงานการประเมินตนเอง 
               ๒. จัดพิมพ์ ออกแบบและจัดท าปก  รูปเล่มเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จ  
               ๓. เผยแพร่สรุปรายงานการประเมินตนเอง ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน        
       ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเต็ม 
              ความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
 
 
 
   สั่ง ณ  วันที่  ๑   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐       
 
   
 
       ( นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์ ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
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ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

--------------------------------------------------- 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส าหรบัสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนฯ และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. นางสาวจไุรรัตน ์    มณีรัตน์         ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์        ประธานกรรมการ 
๒. นางสุวิมล     สีคง            รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์   รองประธานกรรมการ 
๓. นางวรรณวิภา     สมรภูมิ          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ทรงคุณวฒุิ 
๔. นางสาวปิยพร     ชุมจันทร์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ทรงคุณวฒุิ 
๕. นางสาวจริยา     จงนานุรักษ ์  ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์                กรรมการ 
๖. นางสาวสุรางค์รัตน์  มสีวัสดิ ์  ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์                   กรรมการ 
๗. นางสาวนารียา     ศรีพันธุ์  ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์                   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสุวภาพ     หวังศรี  ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่  ๑. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ตามกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
           ๒. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้
วิธีการและเครื่องมือที่มีความหลากหลายและเหมาะสม 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่
ราชการต่อไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
             
 

                        ( นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์ ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
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ค่ำเป้ำหมำยคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 

 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้  

ค่ำเป้ำหมำย (ค่ำร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเฉลี่ย 
55-57 

2558 2559 2560 หมำยเหต ุ

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน        
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสนุทรียภำพ  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสขุภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 97.65 98.00 98.25 98.50  
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
93.82 95.00 96.00 97.00  

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

98.03 98.25 98.50 98.75  

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

98.23 98.25 98.50 98.75  

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อืน่   98.31 98.40 98.50 98.75  
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
96.35 97.00 97.25 97.5 0  

มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง 
                  ประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตร   98.39 98.50 98.75 99.00  
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 98.41 98.50 98.75 99.00  
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง 93.16 94.00 95.00 96.00  
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้มและ

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
97.35 98.00 98.25 98.50  

มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
                 รักกำรเรียนรู้ และ พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

3.1 มีนิสัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  

98.16 98.25 98.50 98.75  

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน ได้อย่างน้อยสองภาษา 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและตั้งค าถามเพื่อค้นควา้หา
ความรู้เพิ่มเติม  

77.56 79.00 80.00 81.00  

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่ 
การเรียนรู้ระหว่างกัน  

94.62  96.00 97.00 98.00  

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  95.66 97.00 97.25 97.50  
หมำยเหตุ  ค่าร้อยละ คือ ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ะดับดีขึ้นไป 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ (ปีกำรศึกษำ 2555) 
       ค่ำเป้ำหมำย (ค่ำร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเฉลี่ย 
55-57 

2558 2559 2560 หมำยเหต ุ

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  
                 คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสต ิ
                 สมเหตุผล  

ดีมาก    ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อา่น ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

90.52 92.00 93.00 94.00  

4.2 น าเสนอวิธีคิดวธิีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธกีารของตนเอง 82.82 84.00 85.00 86.00  
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
86.45 87.00 88.00 89.00  

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 86.85 88.00 89.00 90.00  
มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะทีจ่ ำเป็นตำมหลักสูตร 
                 และมีควำมเป็นเลิศวิชำกำร  

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์      55.77 56.00 56.25 56.50 * 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 91.99 92.00 93.00 94.00  

5.3 ผลการประเมินการอา่น คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 94.61 96.00 96.50 97.00  

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   ลดร้อย
ละ.05 

ปรับปรุง 

พอใช ้
(ขึ้น 1.00%) 

ดี 
(ขึ้น 1.00%) 

ดี 
(ขึ้น 

1.00%) 

* 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถ 
                  ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต  
                 และผลิตผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 94.62 96.00 96.25 96.50  

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง 

94.68 96.00 96.25 96.50  

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 94.69 96.00 96.50 97.00  

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชพีสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชพี 
ที่ตนเองสนใจ 

97.65 98.25 98.50 99.00  

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ      

มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                 และเกิดประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

97.85 98.25 
 

98.50 99.00  

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมลูในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

97.22 98.00 
 

98.25 98.50  

 

หมำยเหตุ  ค่าร้อยละ คือ  ร้อยละของครูที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

ค่ำเป้ำหมำย (ค่ำร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเฉลี่ย 
55-57 

2558 2559 2560 หมำยเหต ุ

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

96.98 97.25 97.50 98.00  

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

95.88 97.00 97.25 97.50  

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

96.48 97.25 97.50 97.75  

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

97.84 98.25 98.50 98.75  

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพฒันาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

95.50 96.00 96.25 97.00  

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชกิ 
ที่ดีของสถานศึกษา 

96.94    97.25 97.50 98.00  

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

96.53 97.00 97.25 97.50  

มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี 
                 ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้น 
การพัฒนาผู้เรียน 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้ขอ้มูล 
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการ
และการจัดการ 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพ้ร้อม 
รับการกระจายอ านาจ 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

 

หมำยเหตุ  ค่าร้อยละ คือ  ร้อยละของครูที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

 

 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    279 
 

  
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

ค่ำเป้ำหมำย (ค่ำร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเฉลี่ย 
55-57 

2558 2559 2560 หมำยเหต ุ

มำตรฐำน 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชน 
               ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               และเกิดประสิทธิผล  

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏบัิติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมกีำรจัดหลักสูตร กระบวนกำร 
                   เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
                   อย่ำงรอบด้ำน  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  
10.2 จัดรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน 

เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

10.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได ้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมกีำรจัดสภำพแวดล้อมและกำร 
                   บริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ   

ดีเยี่ยม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเยี่ยม  

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเยี่ยม  

11.2 จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้รียน 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อือ้
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

    ค่ำเป้ำหมำย (ค่ำร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเฉลี่ย 
55-57 

2558 2559 2560 หมำยเหต ุ

มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมกีำรประกันคุณภำพภำยในของ 
                   สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

ดีเยี่ยม ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้      
มำตรฐำนที่ 13  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
                    สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้     

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเย่ียม  

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเย่ียม  

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน  
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ ์      
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเนน้ที่ก ำหนด  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเยี่ยม  

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเย่ียม  

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม      
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำง 
                    กำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ และส่งเสริม 
                    สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเยี่ยม  

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  
รวม 89.81 

ดีมาก 
90.25 
ดีเย่ียม 

90.50 
ดีเย่ียม 

90.75 
ดีเย่ียม 
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ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

        1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 
 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 1 ภำคเรยีนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ จ ำนวนนร
ทีได้เกรด 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ท่ีได้เกรด 

3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 522 0 11 34 58 74 126 101 118 0 0 345 66.09 
ภาษาไทยเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
ภำษำไทยรวม 522 0 11 34 58 74 126 101 118 0 0 345 66.09 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 523 41 103 78 82 63 51 43 62 0 0 156 29.83 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 522 22 141 115 84 50 45 32 33 0 0 110 21.07 
คณิตศำสตร์รวม 1045 63 244 193 166 113 96 75 95 0 0 266 25.45 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 523 6 105 123 100 69 65 22 33 0 0 120 22.94 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 523 1 24 73 97 116 110 65 37 0 0 212 40.54 
วิทยำศำสตร์รวม 1046 7 129 196 197 185 175 87 70 0 0 332 31.74 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1045 10 15 23 35 64 111 274 513 0 0 898 85.93 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 522 0 29 20 18 27 13 28 387 0 0 428 81.99 
สังคมศึกษำฯรวม 1567 10 44 43 53 91 124 302 900 0 0 1326 84.62 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 1044 0 0 3 10 21 200 241 569 0 0 1010 96.74 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 1044 0 0 3 10 21 200 241 569 0 0 1010 96.74 
ศิลปะพื้นฐาน 1044 37 217 31 46 90 166 160 297 0 0 623 59.67 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 1044 37 217 31 46 90 166 160 297 0 0 623 59.67 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 522 0 0 0 21 28 82 93 298 0 0 473 90.61 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 269 0 0 0 1 14 44 96 114 0 0 254 94.42 
กำรงำนอำชีพฯรวม 791 0 0 0 22 42 126 189 412 0 0 727 91.91 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 522 26 34 99 120 71 67 32 73 0 0 172 32.95 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1104 1 7 45 68 130 145 156 552 0 0 853 77.26 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1626 27 41 144 188 201 212 188 625 0 0 1025 63.04 
รวม/เฉลี่ย 8685 144 686 644 740 817 1225 1343 3086 0 0 5654 65.10 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 1 ภำคเรยีนที่ 2 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนกัเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ นร.ที่ได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 520 2 5 17 44 79 116 95 162 0 0 373 71.73 
ภาษาไทยเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
ภาษาไทยรวม 520 2 5 17 44 79 116 95 162 0 0 373 71.73 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 520 39 45 52 71 89 90 55 79 0 0 224 43.08 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 520 24 108 108 70 45 45 44 76 0 0 165 31.73 
คณิตศาสตรร์วม 1040 63 153 160 141 134 135 99 155 0 0 389 37.40 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 520 17 143 97 107 61 48 26 21 0 0 95 18.27 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 520 2 50 84 134 119 67 37 27 0 0 131 25.19 
วิทยาศาสตรร์วม 1040 19 193 181 241 180 115 63 48 0 0 226 21.73 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1040 4 21 33 95 138 167 168 414 0 0 749 72.02 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 520 2 0 0 0 1 0 24 493 0 0 517 99.42 
สังคมศึกษาฯรวม 1560 6 21 33 95 139 167 192 907 0 0 1266 81.15 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 1040 4 5 5 40 50 185 284 466 0 1 935 89.90 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษา/พลศกึษารวม 1040 4 5 5 40 50 185 284 466 0 1 935 89.90 
ศิลปะพื้นฐาน 1040 20 204 49 54 66 143 200 304 0 0 647 62.21 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 1040 20 204 49 54 66 143 200 304 0 0 647 62.21 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 519 1 0 0 1 38 87 134 258 0 0 479 92.29 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 251 0 0 4 6 4 27 72 138 0 0 237 94.42 
การงานอาชีพฯรวม 770 1 0 4 7 42 114 206 396 0 0 716 92.99 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 520 2 57 104 112 91 52 40 62 0 0 154 29.62 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1070 3 63 37 61 106 150 141 509 0 0 800 74.77 
ภาษาต่างประเทศรวม 1590 5 120 141 173 197 202 181 571 0 0 954 60.00 
รวม/เฉลี่ย 8600 120 701 590 795 887 1177 1320 3009 0 1 5506 64.02 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 2 ภำคเรยีนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของนร. 

ท่ีได้เกรด 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 504 0 0 11 13 47 62 80 290 0 1 432 85.71 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 162 4 9 20 24 20 25 30 30 0 0 85 52.47 
ภำษำไทยรวม 666 4 9 31 37 67 87 110 320 0 1 517 77.63 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 507 42 92 124 112 55 43 16 18 1 4 77 15.19 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 345 37 114 75 38 31 21 13 16 0 0 50 14.49 
คณิตศำสตร์รวม 852 79 206 199 150 86 64 29 34 1 4 127 14.91 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 506 75 108 101 78 44 52 19 27 0 2 98 19.37 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 345 28 61 38 43 48 72 28 27 0 0 127 36.81 
วิทยำศำสตร์รวม 851 103 169 139 121 92 124 47 54 0 2 225 26.44 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1011 36 50 64 154 256 197 123 126 2 3 446 44.11 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 506 2 3 1 3 22 32 41 400 0 2 473 93.48 
สังคมศึกษำฯรวม 1517 38 53 65 157 278 229 164 526 2 5 919 60.58 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 1009 0 1 1 25 93 160 124 601 1 3 885 87.71 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 1009 0 1 1 25 93 160 124 601 1 3 885 87.71 
ศิลปะพื้นฐาน 1008 10 11 24 88 163 211 285 214 0 2 710 70.44 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 1008 10 11 24 88 163 211 285 214 0 2 710 70.44 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 507 0 0 2 9 9 60 84 338 1 4 482 95.07 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 254 0 4 2 7 19 36 38 145 1 2 219 86.22 
กำรงำนอำชีพฯรวม 761 0 4 4 16 28 96 122 483 2 6 701 92.12 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 506 12 57 75 87 97 76 41 57 1 3 174 34.39 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 538 12 44 56 83 64 91 49 139 0 0 279 51.86 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1044 24 101 131 170 161 167 90 196 1 3 453 43.39 
รวม/เฉลี่ย 7708 258 554 594 764 968 1138 971 2428 7 26 4537 58.86 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 2 ภำคเรยีนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ท่ีได้ 
เกรด 3     
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 504 0 0 1 24 35 52 67 322 0 3 441 87.50 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 159 3 0 0 9 21 34 43 49 0 0 126 79.25 
ภำษำไทยรวม 663 3 0 1 33 56 86 110 371 0 3 567 85.52 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 504 57 103 123 94 57 33 11 21 0 5 65 12.90 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 345 39 86 72 50 23 23 21 31 0 0 75 21.74 
คณิตศำสตร์รวม 849 96 189 195 144 80 56 32 52 0 5 140 16.49 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 504 23 124 111 99 54 31 16 46 0 0 93 18.45 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 345 0 65 61 91 45 29 9 45 0 0 83 24.06 
วิทยำศำสตร์รวม 849 23 189 172 190 99 60 25 91 0 0 176 20.73 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1008 6 23 81 131 154 159 184 267 0 3 610 60.52 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 504 0 0 0 1 23 33 24 420 0 3 477 94.64 
สังคมศึกษำฯรวม 1512 6 23 81 132 177 192 208 687 0 6 1087 71.89 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 1008 5 0 0 16 41 100 135 710 0 1 945 93.75 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 1008 5 0 0 16 41 100 135 710 0 1 945 93.75 
ศิลปะพื้นฐาน 1008 0 9 19 95 125 236 289 229 0 6 754 74.80 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 1008 0 9 19 95 125 236 289 229 0 6 754 74.80 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 504 2 6 5 6 18 51 116 298 0 2 465 92.26 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 251 2 11 2 9 13 27 57 129 0 1 213 84.86 
กำรงำนอำชีพฯรวม 755 4 17 7 15 31 78 173 427 0 3 678 89.80 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 504 9 16 66 56 101 137 72 45 0 2 254 50.40 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 504 11 117 73 67 47 64 44 77 0 4 185 36.71 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1008 20 133 139 123 148 201 116 122 0 6 439 43.55 
รวม/เฉลี่ย 7652 157 560 614 748 757 1009 1088 2689 0 30 4786 62.55 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 ภำคเรยีนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร.ท่ี
ได้เกรด 3 

ขึ้นไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 447 0 2 6 64 69 99 75 127 0 5 301 67.34 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 147 5 11 17 15 25 32 18 24 0 0 74 50.34 
ภำษำไทยรวม 594 5 13 23 79 94 131 93 151 0 5 375 63.13 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 447 42 113 79 48 42 45 18 55 1 4 117 26.23 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 297 60 19 42 61 38 32 13 31 0 1 76 25.59 
คณิตศำสตร์รวม 744 102 132 121 109 80 77 31 86 1 5 194 26.08 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 446 27 83 110 108 59 26 12 20 0 1 58 13.00 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 297 4 24 66 95 58 11 9 29 1 0 49 16.50 
วิทยำศำสตร์รวม 743 31 107 176 203 117 37 21 49 1 1 107 14.40 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 888 47 167 111 69 101 100 88 200 0 5 388 43.69 
สังคมศกึษาฯเพิม่เตมิ 447 1 7 4 21 73 61 65 210 0 5 336 75.17 
สังคมศึกษำฯรวม 1335 48 174 115 90 174 161 153 410 0 10 724 54.23 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 890 2 20 17 53 62 135 210 381 8 2 726 81.57 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 890 2 20 17 53 62 135 210 381 8 2 726 81.57 
ศิลปะพื้นฐาน 888 2 11 56 190 229 184 127 85 0 4 396 44.59 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 888 2 11 56 190 229 184 127 85 0 4 396 44.59 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 447 1 1 19 36 87 112 87 99 0 5 298 66.67 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 232 0 0 40 19 33 63 32 41 0 4 136 58.62 
กำรงำนอำชีพฯรวม 679 1 1 59 55 120 175 119 140 0 9 434 63.92 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 444 7 3 41 93 126 100 45 27 0 2 172 38.74 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 610 43 68 89 88 89 79 40 108 2 4 227 37.21 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1054 50 71 130 181 215 179 85 135 2 6 399 37.86 
รวม/เฉลี่ย 6927 241 529 697 960 1091 1079 839 1437 12 42 3355 48.43 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 ภำคเรยีนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ท่ีได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 444 1 3 26 45 86 126 73 77 1 6 276 62.16 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 148 0 7 36 38 43 11 4 3 0 6 18 12.16 
ภำษำไทยรวม 592 1 10 62 83 129 137 77 80 1 12 294 49.66 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 444 51 85 65 56 45 46 25 63 1 7 134 30.18 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 296 34 22 27 47 66 53 15 31 0 1 99 33.45 
คณิตศำสตร์รวม 740 85 107 92 103 111 99 40 94 1 8 233 31.49 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 443 15 38 71 76 89 72 38 37 0 7 147 33.18 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 296 13 18 18 59 42 48 32 64 1 1 144 48.65 
วิทยำศำสตร์รวม 739 28 56 89 135 131 120 70 101 1 8 291 39.38 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 888 78 67 81 112 128 116 106 185 0 15 407 45.83 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 444 11 0 3 6 10 21 57 335 0 1 413 93.02 
สังคมศึกษำฯรวม 1332 89 67 84 118 138 137 163 520 0 16 820 61.56 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 888 8 0 0 0 4 71 95 703 2 5 869 97.86 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 888 8 0 0 0 4 71 95 703 2 5 869 97.86 
ศิลปะพื้นฐาน 887 1 28 56 129 129 134 179 219 0 12 532 59.98 
ศิลปะเพิ่มเตมิ - - - - - - - - - - - - - 
ศิลปะรวม 887 1 28 56 129 129 134 179 219 0 12 532 59.98 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 444 0 0 3 77 68 108 107 74 1 6 289 65.09 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 213 0 0 4 42 40 41 20 64 1 1 125 58.69 
กำรงำนอำชีพฯรวม 657 0 0 7 119 108 149 127 138 2 7 414 63.01 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 444 13 55 54 71 86 97 39 24 0 5 160 36.04 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 592 52 75 106 93 95 88 47 26 0 10 161 27.20 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1036 65 130 160 164 181 185 86 50 0 15 321 30.98 
รวม/เฉลี่ย 6871 277 398 550 851 931 1032 837 1905 7 83 3774 54.93 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 ภำคเรยีนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ี
ได้ 

เกรด 
3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 515 17 26 46 71 76 86 69 124 0 0 279 54.17 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 350 3 8 12 30 51 134 95 17 0 0 246 70.29 
ภำษำไทยรวม 865 20 34 58 101 127 220 164 141 0 0 525 60.69 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 520 44 98 116 95 64 52 28 22 1 0 102 19.62 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 281 8 36 42 52 43 37 25 38 0 0 100 35.59 
คณิตศำสตร์รวม 801 52 134 158 147 107 89 53 60 1 0 202 25.22 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 683 62 55 96 125 119 101 58 58 8 1 217 31.77 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 363 8 19 32 65 108 65 23 43 0 0 131 36.09 
วิทยำศำสตร์รวม 1046 70 74 128 190 227 166 81 101 8 1 348 33.27 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1037 27 49 57 127 174 228 178 194 1 2 600 57.86 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 866 17 78 92 148 119 143 76 191 1 1 410 47.34 
สังคมศึกษำฯรวม 1903 44 127 149 275 293 371 254 385 2 3 1010 53.07 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 516 2 0 0 0 1 54 124 334 1 0 512 99.22 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม 269 2 0 0 0 8 20 69 169 1 0 258 95.91 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 785 4 0 0 0 9 74 193 503 2 0 770 98.09 
ศิลปะพื้นฐาน 515 1 3 2 9 38 187 141 133 1 0 461 89.51 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 81 5 5 2 10 7 24 10 18 0 0 52 64.20 
ศิลปะรวม 596 6 8 4 19 45 211 151 151 1 0 513 86.07 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 517 4 9 19 37 59 101 101 186 1 0 388 75.05 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 371 2 9 6 5 17 42 54 234 1 1 330 88.95 
กำรงำนอำชีพฯรวม 888 6 18 25 42 76 143 155 420 2 1 718 80.86 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 516 6 11 27 67 74 131 102 97 1 0 330 63.95 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1232 25 72 89 113 174 245 175 335 2 2 755 61.28 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1748 31 83 116 180 248 376 277 432 3 2 1085 62.07 
รวม/เฉลี่ย 8632 233 478 638 954 1132 1650 1328 2193 19 7 5171 59.91 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 ภำคเรยีนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ข้ึนไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 512 11 10 24 29 58 87 92 201 0 0 380 74.22 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 346 8 5 11 15 33 73 103 97 0 1 273 78.90 
ภำษำไทยรวม 858 19 15 35 44 91 160 195 298 0 1 653 76.11 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 512 35 129 101 80 52 38 29 38 5 5 105 20.51 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 276 17 48 51 52 38 37 14 17 1 1 68 24.64 
คณิตศำสตร์รวม 788 52 177 152 132 90 75 43 55 6 6 173 21.95 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 844 28 64 120 151 170 140 78 90 0 3 308 36.49 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 197 1 4 27 40 38 28 10 49 0 0 87 44.16 
วิทยำศำสตร์รวม 1041 29 68 147 191 208 168 88 139 0 3 395 37.94 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1024 24 18 40 111 199 222 181 212 3 14 615 60.06 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 858 23 24 67 114 63 61 83 418 3 2 562 65.50 
สังคมศึกษำฯรวม 1882 47 42 107 225 262 283 264 630 6 16 1177 62.54 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 512 1 0 0 2 18 61 86 334 0 10 481 93.95 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 512 1 0 0 2 18 61 86 334 0 10 481 93.95 
ศิลปะพื้นฐาน 512 5 1 4 12 72 140 97 173 8 0 410 80.08 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 80 4 3 0 9 10 9 12 33 0 0 54 67.50 
ศิลปะรวม 592 9 4 4 21 82 149 109 206 8 0 464 78.38 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 512 4 10 11 14 24 86 99 252 3 9 437 85.35 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 332 1 1 4 11 13 38 55 205 0 4 298 89.76 
กำรงำนอำชีพฯรวม 844 5 11 15 25 37 124 154 457 3 13 735 87.09 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 511 14 16 39 42 62 162 75 91 1 9 328 64.19 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1171 29 39 35 81 96 151 230 494 2 14 875 74.72 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1682 43 55 74 123 158 313 305 585 3 23 1203 71.52 
รวม/เฉลี่ย 8199 205 372 534 763 946 1333 1244 2704 26 72 5281 64.41 
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ชั้นมธัยมศึกษำ ปีที่ 5 ภำคเรยีนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ีได้
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของนร. 
ท่ีได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 512 8 15 23 54 96 89 89 124 4 10 302 58.98 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 358 5 1 4 23 46 65 100 109 1 4 274 76.54 
ภำษำไทยรวม 870 13 16 27 77 142 154 189 233 5 14 576 66.21 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 511 38 48 87 118 84 45 25 52 6 8 122 23.87 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 232 14 47 43 40 17 15 17 37 2 0 69 29.74 
คณิตศำสตร์รวม 743 52 95 130 158 101 60 42 89 8 8 191 25.71 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 511 51 33 29 57 76 101 85 68 11 0 254 49.71 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 488 5 65 55 88 84 71 60 58 1 1 189 38.73 
วิทยำศำสตร์รวม 999 56 98 84 145 160 172 145 126 12 1 443 44.34 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1023 34 73 123 161 200 177 144 85 6 20 406 39.69 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 1128 15 13 38 80 139 151 102 560 9 21 813 72.07 
สังคมศึกษำฯรวม 2151 49 86 161 241 339 328 246 645 15 41 1219 56.67 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 512 0 9 6 19 37 74 195 156 4 12 425 83.01 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม 276 7 0 0 0 0 0 0 269 0 0 269 97.46 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 788 7 9 6 19 37 74 195 425 4 12 694 88.07 
ศิลปะพื้นฐาน 507 15 16 12 35 40 155 114 118 0 2 387 76.33 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 88 4 8 6 7 9 14 19 21 0 0 54 61.36 
ศิลปะรวม 595 19 24 18 42 49 169 133 139 0 2 441 74.12 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 512 0 4 20 22 55 100 157 139 6 9 396 77.34 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 602 6 3 0 8 20 73 123 356 6 7 552 91.69 
กำรงำนอำชีพฯรวม 1114 6 7 20 30 75 173 280 495 12 16 948 85.10 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 511 31 104 66 143 62 49 20 24 4 8 93 18.20 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1648 73 100 107 202 219 219 190 510 16 12 919 55.76 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 2159 104 204 173 345 281 268 210 534 20 20 1012 46.87 
รวม/เฉลี่ย 9419 306 539 619 1057 1184 1398 1440 2686 76 114 5524 58.65 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 5 ภำคเรยีนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นร.ท่ีได้  
เกรด 3    
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 508 16 15 16 39 37 83 107 184 5 6 374 73.62 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 355 2 4 7 22 29 89 101 89 5 7 279 78.59 
ภำษำไทยรวม 863 18 19 23 61 66 172 208 273 10 13 653 75.67 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 508 56 58 105 80 54 39 32 79 1 4 150 29.53 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 230 3 9 48 28 20 20 28 71 0 3 119 51.74 
คณิตศำสตร์รวม 738 59 67 153 108 74 59 60 150 1 7 269 36.45 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 508 62 34 35 52 54 130 58 81 0 2 269 52.95 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 489 11 9 22 55 119 104 85 81 0 3 270 55.21 
วิทยำศำสตร์รวม 997 73 43 57 107 173 234 143 162 0 5 539 54.06 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 1015 23 36 59 147 200 200 173 149 4 24 522 51.43 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 861 18 12 22 65 110 116 84 413 9 12 613 71.20 
สังคมศึกษำฯรวม 1876 41 48 81 212 310 316 257 562 13 36 1135 60.50 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 508 7 0 1 1 14 43 166 262 0 14 471 92.72 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 508 7 0 1 1 14 43 166 262 0 14 471 92.72 
ศิลปะพื้นฐาน 508 9 1 4 8 9 148 139 184 0 6 471 92.72 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 89 12 4 0 4 7 8 20 33 0 1 61 68.54 
ศิลปะรวม 597 21 5 4 12 16 156 159 217 0 7 532 89.11 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 508 6 4 1 13 18 79 123 255 5 4 457 89.96 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 597 16 4 0 6 21 81 130 333 0 6 544 91.12 
กำรงำนอำชีพฯรวม 1105 22 8 1 19 39 160 253 588 5 10 1001 90.59 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 508 56 70 35 34 36 83 95 97 0 2 275 54.13 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1493 33 47 89 142 120 175 185 669 20 13 1029 68.92 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 2001 89 117 124 176 156 258 280 766 20 15 1304 65.17 
รวม/เฉลี่ย 8685 330 307 444 696 848 1398 1526 2980 49 107 5904 67.98 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 ภำคเรยีนที่ 1 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่
ได้ 

เกรด 
3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ที่ได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 449 0 0 0 1 10 71 101 265 1 0 437 97.33 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 308 1 3 4 4 34 116 71 74 1 0 261 84.74 
ภำษำไทยรวม 757 1 3 4 5 44 187 172 339 2 0 698 92.21 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 450 5 46 48 132 86 68 35 27 2 1 130 28.89 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 203 8 26 44 44 30 25 8 17 1 0 50 24.63 
คณิตศำสตร์รวม 653 13 72 92 176 116 93 43 44 3 1 180 27.57 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 309 2 22 96 94 42 18 18 15 2 0 51 16.50 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 452 20 110 103 68 47 32 25 42 1 4 99 21.90 
วิทยำศำสตร์รวม 761 22 132 199 162 89 50 43 57 3 4 150 19.71 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 450 9 8 5 26 68 80 111 141 2 0 332 73.78 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 759 7 20 9 39 51 104 92 435 0 2 631 83.14 
สังคมศึกษำฯรวม 1209 16 28 14 65 119 184 203 576 2 2 963 79.65 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 450 2 0 0 0 1 9 46 389 3 0 444 98.67 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม 247 1 0 0 0 0 0 0 246 0 0 246 99.60 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 697 3 0 0 0 1 9 46 635 3 0 690 99.00 
ศิลปะพื้นฐาน 450 3 2 7 32 64 80 79 174 2 7 333 74.00 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 75 1 2 1 1 14 14 12 30 0 0 56 74.67 
ศิลปะรวม 525 4 4 8 33 78 94 91 204 2 7 389 74.10 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 450 8 10 3 54 77 138 97 56 5 2 291 64.67 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 525 1 16 4 9 26 57 128 279 2 3 464 88.38 
กำรงำนอำชีพฯรวม 975 9 26 7 63 103 195 225 335 7 5 755 77.44 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 449 3 2 42 80 96 124 65 33 3 1 222 49.44 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1447 15 48 132 157 191 294 215 383 7 5 892 61.64 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1896 18 50 174 237 287 418 280 416 10 6 1114 58.76 
รวม/เฉลี่ย 7473 86 315 498 741 837 1230 1103 2606 32 25 4939 66.09 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6  ภำคเรียนที่ 2 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ี
ได้

เกรด 
3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของนร.ท่ี
ได้เกรด 3 

ขึ้นไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทยพื้นฐาน 449 1 0 0 8 31 97 127 183 2 0 407 90.65 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 308 0 0 1 24 44 65 61 112 0 1 238 77.27 
ภำษำไทยรวม 757 1 0 1 32 75 162 188 295 2 1 645 85.20 
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 449 8 55 67 88 92 62 32 42 0 3 136 30.29 
คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 202 3 36 47 34 30 27 16 7 1 1 50 24.75 
คณิตศำสตร์รวม 651 11 91 114 122 122 89 48 49 1 4 186 28.57 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 589 2 54 112 125 81 113 61 35 0 6 209 35.48 
วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 423 4 97 84 96 65 43 15 13 0 6 71 16.78 
วิทยำศำสตร์รวม 1012 6 151 196 221 146 156 76 48 0 12 280 27.67 
สังคมศึกษาฯพืน้ฐาน 449 0 0 16 25 52 99 93 161 1 2 353 78.62 
สังคมศึกษาฯเพิม่เตมิ 308 4 12 14 23 21 42 57 135 0 0 234 75.97 
สังคมศึกษำฯรวม 757 4 12 30 48 73 141 150 296 1 2 587 77.54 
สุขศึกษา/พลศกึษาพื้นฐาน 449 1 0 0 0 0 7 7 431 0 3 445 99.11 
สุขศึกษา/พลศกึษาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษำ/พลศึกษำรวม 449 1 0 0 0 0 7 7 431 0 3 445 99.11 
ศิลปะพื้นฐาน 449 1 2 15 47 79 89 87 128 1 0 304 67.71 
ศิลปะเพิ่มเตมิ 75 0 4 3 5 4 20 9 29 0 1 58 77.33 
ศิลปะรวม 524 1 6 18 52 83 109 96 157 1 1 362 69.08 
การงานอาชีพฯพื้นฐาน 678 13 15 17 94 138 240 103 50 5 3 393 57.96 
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม 524 2 1 2 9 23 48 90 347 0 2 485 92.56 
กำรงำนอำชีพฯรวม 1202 15 16 19 103 161 288 193 397 5 5 878 73.04 
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 449 1 16 121 85 81 87 30 23 1 4 140 31.18 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 872 9 81 83 107 92 129 103 258 6 4 490 56.19 
ภำษำต่ำงประเทศรวม 1321 10 97 204 192 173 216 133 281 7 8 630 47.69 
รวม/เฉลี่ย 6673 49 373 582 770 833 1168 891 1954 17 36 4013 60.14 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่1 - 6 ภำคเรียนที่ 1 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ที่ได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ม.1 8685 144 686 644 740 817 1225 1343 3086 0 0 5654 65.10 
ม.2 7708 258 554 594 764 968 1138 971 2428 7 26 4537 58.86 
ม.3 6927 148 623 697 960 1091 1079 838 1437 12 42 3354 48.42 
ม.4 8632 233 478 638 954 1132 1650 1328 2193 19 7 5171 59.91 
ม.5 9419 306 539 619 1057 1184 1398 1440 2686 76 114 5524 58.65 
ม.6 7473 86 315 498 741 837 1230 1103 2606 32 25 4939 66.09 

รวม/เฉลี่ย 48844 1175 3195 3690 5216 6029 7720 7023 14436 146 214 29179 59.74 

ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่1 - 6 ภำคเรียนที่ 2 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ที่ได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ที่ได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ม.1 8600 120 701 590 795 887 1177 1320 3009 0 1 5506 64.02 
ม.2 7652 157 560 614 748 757 1009 1088 2689 0 30 4786 62.55 
ม.3 6871 277 398 550 851 931 1032 837 1905 7 83 3774 54.93 
ม.4 8199 205 372 534 763 946 1333 1244 2704 26 72 5281 64.41 
ม.5 8685 330 307 444 696 848 1398 1526 2980 49 107 5904 67.98 
ม.6 6673 49 373 582 770 833 1168 891 1954 17 36 4013 60.14 

รวม/เฉลี่ย 46680 1138 2711 3314 4623 5202 7117 6906 15241 99 329 29264 62.69 
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ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่1 - 6 ภำคเรียนที่ 1 และ 2 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ 
เกรด 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ท่ีได้เกรด 
3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ม.1 17285 264 1387 1234 1535 1704 2402 2663 6095 0 1 11160 64.56 
ม.2 15360 415 1114 1208 1512 1725 2147 2059 5117 7 56 9323 60.70 
ม.3 13798 425 1021 1247 1811 2022 2111 1675 3342 19 125 7128 51.66 
ม.4 16831 438 850 1172 1717 2078 2983 2572 4897 45 79 10452 62.10 
ม.5 18104 636 846 1063 1753 2032 2796 2966 5666 125 221 11428 63.12 
ม.6 14146 135 688 1080 1511 1670 2398 1994 4560 49 61 8952 63.28 

รวม/เฉลี่ย 95524 2313 5906 7004 9839 11231 14837 13929 29677 245 543 58443 61.18 

ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่1 - 6 ภำคเรียนที่ 1 และ 2 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ 
เกรด 1 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนร. 
ท่ีได้เกรด 
1 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ม.1 17285 264 1387 1234 1535 1704 2402 2663 6095 0 1 17020 98.47 
ม.2 15360 415 1114 1208 1512 1725 2147 2059 5117 7 56 14882 96.89 
ม.3 13798 425 1021 1247 1811 2022 2111 1675 3342 19 125 13229 95.88 
ม.4 16831 438 850 1172 1717 2078 2983 2572 4897 45 79 16269 96.66 
ม.5 18104 636 846 1063 1753 2032 2796 2966 5666 125 221 17122 94.58 
ม.6 14146 135 688 1080 1511 1670 2398 1994 4560 49 61 13901 98.27 

รวม/เฉลี่ย 95524 2313 5906 7004 9839 11231 14837 13929 29677 245 543 92423 96.75 
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2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 520 368 70.77 150 28.85 0 0.00 2 0.38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 504 463 91.87 38 7.54 0 0.00 3 0.60 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 445 436 97.98 0 0.00 1 0.22 8 1.80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 513 467 91.03 32 6.24 3 0.58 11 2.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 507 440 86.79 48 9.47 0 0.00 19 3.75 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 449 418 93.10 25 5.57 0 0.00 6 1.34 
รวม 2938 2592  293  4  49  
เฉลี่ยร้อยละ 100 88.22 9.97 0.14 1.67 

 
 
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 520 359 69.04 161 30.96 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 504 446 88.49 55 10.91 3 0.60 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 445 319 71.69 116 26.07 2 0.45 8 1.80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 513 445 86.74 53 10.33 3 0.58 12 2.34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 507 260 51.28 227 44.77 3 0.59 17 3.35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 449 430 95.77 11 2.45 0 0.00 8 1.78 
รวม 2938 2259  623  11  45  
เฉลี่ยร้อยละ 100 76.89 21.20 0.37 1.53 
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4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 520 493 94.80 27 5.20 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 504 484 96.03 20 3.97 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 445 407 91.46 38 8.54 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 513 499 97.27 14 2.73 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 507 499 98.42 8 1.58 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 449 449 100 0 0 
รวม 2938 2831  107  
เฉลี่ยร้อยละ 100 96.35 3.65 

 

5.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 517 99.42 2 0.38 1 0.19 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 385 76.39 114 22.62 2 0.40 3 0.60 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 357 80.22 81 18.20 4 0.90 3 0.67 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 194 37.82 244 47.56 57 11.11 18 3.51 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 257 50.69 113 22.29 120 23.67 17 3.35 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 303 67.48 114 25.39 30 6.68 2 0.45 

รวม 2938 2013 
 

668 
 

214 
 

43 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 68.52 22.74 7.28 1.46 
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ด้านความสามารถในการคิด 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรคิด 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 517 99.42 1 0.19 0 0.00 2 0.38 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 498 98.81 2 0.40 1 0.20 3 0.60 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 402 90.34 36 8.09 1 0.22 6 1.35 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 498 97.08 7 1.36 1 0.19 7 1.36 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 490 96.65 5 0.99 4 0.79 8 1.58 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 398 88.64 48 10.69 1 0.22 2 0.45 

รวม 2938 2803 
 

99 
 

8 
 

28 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 95.41 3.37 0.27 0.95 

 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 297 57.12 191 36.73 31 5.96 1 0.19 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 230 45.63 226 44.84 3 0.60 45 8.93 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 161 36.18 215 48.31 49 11.01 20 4.49 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 291 56.73 179 34.89 36 7.02 7 1.36 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 489 96.45 6 1.18 2 0.39 10 1.97 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 129 28.73 237 52.78 78 17.37 5 1.11 

รวม 2938 1597 
 

1054 
 

199 
 

88 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 54.36 35.87 6.77 3.00 
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ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 514 98.85 6 1.15 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 500 99.21 4 0.79 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 439 98.65 6 1.35 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 492 95.91 13 2.53 7 1.36 1 0.19 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 498 98.22 9 1.78 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 363 80.85 30 6.68 45 10.02 11 2.45 

รวม 2938 2806 
 

68 
 

52 
 

12 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 95.51 2.31 1.77 0.41 

 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 
จ ำนวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 500 96.15 18 3.46 2 0.38 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 479 95.04 12 2.38 9 1.79 4 0.79 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 246 55.28 196 44.04 3 0.67 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 500 97.47 10 1.95 3 0.58 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 404 79.68 75 14.79 28 5.52 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 438 97.55 9 2.00 2 0.45 0 0.00 

รวม 2938 2567 
 

320 
 

47 
 

4 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 87.37 10.89 1.60 0.14 
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6.  ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

ระดับชั้น 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

น้ าหนัก สว่นสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคุณภาพ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 465 89.42 55 10.58 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 486 96.43 18 3.57 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 434 97.53 11 2.47 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 492 95.91 21 4.09 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 499 98.42 8 1.58 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 440 98.00 9 2.00 

รวม 2938 2816 
 

122 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 95.85 4.15 

 

4.8  ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ระดับชั้น 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนสมรรถนะภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 520 518 99.62 2 0.38 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 504 502 99.60 2 0.40 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 445 439 98.65 6 1.35 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 513 508 99.03 5 0.97 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 507 495 97.63 12 2.37 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 449 387 86.19 62 13.81 

รวม 2938 2849 
 

89 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 96.97 3.03 
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ภำพกิจกรรม 
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กำรจัดงำนครูเกษียณ “กษีณยศกำร” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
ณ หน้ำเสำธง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์” 

วันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 
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กำรจัดงำนครูเกษียณ “กษีณยศกำร” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
ณ อำคำรอัจฉรำลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์” 

วันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมกีฬำภำยในโรงเรียน  ระหว่ำงวันที่ 29 – 30 มิถุนำยน 2559 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมคณะยอดเยี่ยมอัจฉรำลัยรวมใจ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมร่วมวันส ำคัญทำงศำสนำและรัฐพิธี เข้ำร่วมงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำง
เจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 84 พรรษำ  
ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สงิหำคม 2559 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  

และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมร่วมวันส ำคัญทำงศำสนำและรัฐพิธี ณ วัดวรนำถบรรพต พระอำรำมหลวง(วัดเขำกบ) 

 เพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำ และเฉลิมพระเกียรติพนะบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2559 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  

และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมร่วมวันส ำคัญทำงศำสนำและรัฐพิธี เข้ำร่วมกำรจัดพิธีถวำยสักกำระ  

พระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2559 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมท ำควำมสะอำดคณะ ในวันศุกร์ที่ 6 มกรำคม 2560 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมปฏิบัติธรรม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ        
ในวโรกำส มหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 7 รอบ  

ระหว่ำงวันที่ 11 - 13 สงิหำคม 2559 
 

  
นักเรียนเดินทำงถึงวัดวรนำถบรรพต เพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม 

 

  

นักเรียนปฏิบัติธรรมด้วยกำรสวดมนต์และนั่งสมำธิร่วมกัน 
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นักเรียนปฏิบัติธรรมด้วยกำรเดินจงกรมร่วมกันในช่วงเช้ำ 

 

 
นักเรียนรวมตัวบนศำลำวัดวรนำถบรรพต เพ่ือกรำบพระ

โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจ าปี 2559  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    315 
 

ประมวลภำพกิจกรรม 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม 2559 

  

  

 
 

พระสงฆ์สวดชัยมงคลคำถำ คณะผู้บริหำร คณะครู 
บุคลำกร และนักเรียนพนมมือร่วมพิธี 
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ตัวแทนนักเรียนกล่ำวอำเศียรวำท 

 

 

คณะผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนกัเรียน ร่วมตัก
บำตรเข้ำสำรอำหำรแห้ง 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมกิจกรรมบรรพชำสำมเณร ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ในโอกำสบ ำเพ็ญกุศลปัญญำสมวำร (50 วัน) 

ระหว่ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน – 4 ธันวำคม 2559 
 

  

พระอำจำรย์ คณะครู และผู้ปกครองร่วมพิธีตัดปอยผมและปลงผมเณร 
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คณะผู้บริหำร คณะครู ผู้ปกครอง มอบผ้ำไตรแก่สำมเณร 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม 

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวำคม 2559 
 

 

ประธำนในพิธีกล่ำวถวำยสกักำระพระบำทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

 

พิธีกรกล่ำวเปิดงำน 

  

คณะผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนกัเรียน ร่วมยืนไว้
อำลัย และท ำควำมเคำรพ ต่อหน้ำพระฉำยำลักษณ์
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย  
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมคนดีศรีอัจฉรำลัย  ในวันอังคำรที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 
 

 

พิธีมอบโล่คนดีศรีอัจฉรำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 

พิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีอัจฉรำลัย                 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 

 
คณะผู้บริหำร คณะครู และนักเรียนที่ได้รับโล่และเกียรติ

บัตรคนดีศรีอัจฉรำลัย  ถ่ำยรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก 
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แบบรำยงำนภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
โครงกำร ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

ภำคเรียนที่ 1/2559 
5 พฤษภำคม และ 28-29 พฤษภำคม 2559 ณ อำคำรอัจฉรำลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์   

 

 
ผู้ปกครองรำยงำนตัวเข้ำร่วมประชุม 

 

 
ผู้ปกครองรำยงำนตัวเข้ำร่วมประชุม 

 
คณะผู้บริหำรชี้แจงนโยบำย กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร 

ระเบียบวินัยและกำรปฏิบัติตนของนักเรียน 
 

 
กำรประชุมในชัน้เรียน (Classroom Meeting) 

และเลือกกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน 
 

 
กำรประชุมในชัน้เรียน (Classroom Meeting) 

และเลือกกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

 
กิจกรรม กำรประชุมผู้ปกครองนกัเรียน ภำคเรียนที่ 

2/2559 
19 พฤศจิกำยน และ 26-27 พฤศจิกำยน 2559 ณ 

อำคำรอัจฉรำลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
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คณะผู้บริหำรชี้แจงนโยบำย กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร 

ระเบียบวินัยและกำรปฏิบัติตนของนักเรียน 
 

 
การประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting)  
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กลุ่มงานกจิการนักเรียน 
กจิกรรม เดนิการกศุลเพ่ือพฒันาการศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

 
 

     

        

           

 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

นำยประทีป  ศิลปเทศ รองผู้ว่ำรำชกำร จังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติกล่ำวเปิดกิจกรรม 
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กิจกรรม กำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 
และกำรจัดตั้งเครือข่ำย ประจ ำปี 2559 

18 มิถนุำยน 2559 ณ หอ้ง เรียนรู้ไร้พรมแดน 522 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์   
 

 
ผอ.จุไรรัตน์   มณีรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรี

นครสวรรค์ ประธำนในที่ประชุม 
กล่ำวต้อนรับเครือข่ำยผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 

 

 
ประธำนในที่ประชุมแจ้งวัตถุประสงค์ บทบำทและหน้ำท่ี 

และให้เครือข่ำยเสนอชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
เครือข่ำยผู้ปกครองและต ำแหน่งต่ำงๆ 

 

  
ปิดกำรประชุม รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล 

 ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล 
 และเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ถ่ำยภำพ

ร่วมกัน 
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แบบรำยงำนภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
โครงกำร สภำอัจฉรำลัย กิจกรรม กำรแก้ปัญหำยำเสพติด (ชมรม To be number 1 ) 

กิจกรรม รณรงค์ในวันต่อต้ำนยำเสพติด 
วันที่ 26 มิถุนำยน 2559 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

  

ผอ.จุไรรัตน์  มณีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
ร่วมกับ บุคลำกร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้ำนยำเสพติด 

 
กิจกรรม รณรงค์ในวันงดสูบบุหร่ีโลก 

วันที่ 31 พฤษภำคม 2559 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

 
กิจกรรมดนตรีสร้ำงสรรค์ ป้องกันปัญหำยำเพสติด จำก

นักเรียนชมรม To be number 1 

 
กิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเลน่กีฬำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
 

 
กำรแข่งขันตะกร้อ กิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
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กิจกรรม อบรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 
วันที่ 2 – 3 พฤษภำคม 2559 ณ อำคำรอัจฉรำลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

 

 

ผอ.จุไรรัตน์  มณีรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรี
นครสวรรค ์ กล่ำวต้อนรับและให้โอวำทแก่นักเรียนเข้ำ
ใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมกล่ำวเปิดกิจกรรม อบรม
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ประจ ำปี 2559 

 

 
กิจกรรมบรรยำยธรรมะ ในหัวข้อ “ธรรมะ สำธุ” 

โดยพระอำจำรย์พิสิทธิ์  สุทธิปภำโส วัดมำบตำพุต 
จังหวัดระยอง 

 

 
กิจกรรมบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “เยำวชนไทย ห่ำงไกล
ยำเสพติด” โดย เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สถำนีต ำรวจภูธร 

เมืองนครสวรรค์ 
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อบรมกำรใช้โปรแกรม Scantool 3 เพ่ือพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
วันที่ 27 – 28 สิงหำคม 2559 ณ ห้อง 532 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

 

 
พิธีเปิดกำรอบรมและบรรยำยพิเศษ โดย ผอ.จุไรรัตน์  
มณีรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

 

 
ชี้แจงแนวทำงในกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โดย รองฯบรรยวัสถ์ ชลิตพิรัตน์ 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล 

 

 
กำรลงโปรแกรมและกำรใช้โปรแกรม Scantool 3 โดย

ทีมวิทยำกร 

 

 
สรุปผลกำรอบรม / ปิดกำรอบรม 
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แบบรำยงำนภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
โครงกำร สภำอัจฉรำลัย กิจกรรม ประชุมเครือข่ำยสภำ “นคร” 6 จังหวัด 

วันที่ 26 – 28 สิงหำคม 2559 ณ โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย  จังหวัดล ำปำง 
 

 

ลงทะเบียนรับรำยงำนตัว ณ อำคำรบุญชู  ตรีทอง 

 

พิธีเปิดโครงกำร 

 

ประชุมสมัมนำสภำนักเรียนเครือข่ำยสภำนคร 

 

 

 

กิจกรรมทัศนศกึษำศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
นครล ำปำง “ถ่ำนหินลือชำ รถมำ้ลือลั่น เคร่ืองป้ันลือ
นำม งำมพระธำตุลือไกล ฝึกช้ำงให้ลือโลก” 
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แบบรำยงำนภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
โครงกำร สภำอัจฉรำลัย กิจกรรม เปิดประชุมและเลือกตั้งสมำชิกสภำนักเรียนปี 2559 

วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
 
 

 
บอร์ดตรวจสอบล ำดับรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง ประจ ำ

หน่วยเลือกตั้งของนกัเรียนแต่ละคณะส ี

 
นักเรียนตรวจสอบล ำดับรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน บริเวณ

หน่วยเลือกตั้งของตนเอง 

 
นักเรียนลงชื่อและรับบัตรลงคะแนนเสียงที่หน่วย

เลือกตั้งของตนเอง 

 
ตัวแทนนักเรียน นับคะแนนและสรุปผลคะแนน 

กำรเลือกตั้งสมำชกิสภำนักเรียน 

 
 

 
หัวหน้ำคณะโอภำสรวี ปฏิบัติหน้ำที่ตัวแทนหัวหน้ำคณะสี 
ควบคุมกำรนับผลคะแนน และตรวจดูควำมเรียบเพ่ือให้

เกิดควำมบริสุทธิ์โปร่งใส 
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แบบรำยงำนภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 

โครงกำร สภำอัจฉรำลัย กิจกรรม โครงกำรของสภำนักเรียน 
“สคส. อัจฉรำลัย ส่งก ำลังใจสู่ทหำร ต ำรวจ ชำยแดนภำคใต้” 

วันที่ 20 มกรำคม 2560 ณ มณฑลทหำรบกที่ 31 ค่ำยจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

  
“สคส. อัจฉรำลัย ส่งก ำลังใจสู่ทหำร ต ำรวจ ชำยแดน
ภำคใต้” วันที่ 20 มกรำคม 2560 ณ มณฑลทหำรบก 

ที่ 31 ค่ำยจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

  
สถำนีโทรทัศน์ช่อง NBT เข้ำถ่ำยท ำสกู๊ปข่ำว 

โครงกำร  สคส. อัจฉรำลัย ส่งก ำลังใจสู่ทหำร ต ำรวจ 
ชำยแดนภำคใต้ ณ ห้องสภำนักเรียน  

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
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แบบรำยงำนภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
โครงกำร สภำอัจฉรำลัย กิจกรรม มหกรรมสภำนักเรียน 

วันที่ 14 – 17 กมุภำพันธ์ และ 20 กมุภำพันธ์ 2560 ณ อำคำรอัจฉรำลัย                 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

 

 
นำยคมกฤตย์ รวบรวม วิทยำกรจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์ 

ให้ควำมรู้ในหัวข้อ “สิทธิและหนำ้ท่ี ควำมเป็นพลเมืองดี 
ตำมวิถีประชำธิปไตย 

 
นำยอภิรักษ์  อรรถำชิต นักวิชำกำรฝ่ำยเวชกรรมสังคม 

โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์ 
ให้ควำมรู้ในหัวข้อ “วัยใส วัยรัก ต้องรู้จักปลอดภัย” 

 

 
ตัวแทนนักเรียนกล่ำวควำมรู้สึก และกล่ำวขอบคุณ

วิทยำกรท่ีได้มำให้ควำมรู้ 
 

 
ตัวแทนคณะครู กล่ำวขอบคุณวิทยำกรและมอบ 

ของท่ีระลึก 
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ยินดีต้อนรับข้าราชการ ย้ายมาบรรจุใหม่ 
วันที่ 4 พฤศจิกายน   2559 

ณ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 

1. 

นางสาวนิอร  ไชยสุนทร  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
วิชาเอก  ภาษาไทย 

 

 
2. นางสาวคชาภรณ์   ทับคลอง  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. นางสาวจิราพัชร  ไผ่วุฒิพันธ์    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

วิชาเอก ภาษาไทย 

 

4. นายภูริวัฒฑ์   แววคลา้ยหงส์   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
วิชาเอก สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
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