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รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี 
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌมิ 

ปีการศึกษา 2562 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

        ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดังนี ้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 4  อัตลักษณ์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

  
            ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด๎านคุณภาพ
ผู๎เรียน จ านวน 2 ด๎าน คือ ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน และด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู๎เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความสามารถในการ อําน เขียน               
การสื่อสาร และการคิดค านวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก๎ปัญหาได๎ มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยีและการสื่อสาร                       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง
และความหลากหลาย รวมทั้งความมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม   
 โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการตํางๆดังนี้ 

1.  โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมสํงเสริมอัจฉริยภาพด๎าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม กีฬาวอลเลย์บอล 
ภาษาอังกฤษ –จีน  ศิลปะ กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านหุํนยนต์  

2. โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์แกํผู๎เรียน มีกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพจัดการเรียนรู๎ 
ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย คนตรีสากล นาฏศิลป์ กิจกรรมสํงเสริมงานโภชนาการ กิจกรรมห๎องสมุด
สร๎างสรรค์สังคมแหํงการเรียนรู๎ กิจกรรมกีฬาคณะสี กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพด๎านกีฬา
วอลเลย์บอล กิจกรรมอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนชั้นม.1 
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3. โครงการสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ มีกิจกรรมปูองกัน
แก๎ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน       
กิจกรรมสูํรํมเกล๎านวมินท์ กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (STAR STEMS)                
กิจกรรม TO BE NO 1 กิจกรรมอ่ิมเอมบุญ อบอํุนใจ  กิจกรรมจิตอาสาสร๎างฝายชะลอน้ า 
กิจกรรมสายลมหํมหนาว 

4. โครงการพัฒนาความเข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตย และสภานักเรียน ประชุมสัมมนาผู๎น านักเรียน กิจกรรมสํงเสริมประสิทธิภาพ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนแตํละระดับชั้น การเยี่ยมบ๎านนักเรียน ประชุมผู๎ปกครองและ
เครือขํายผู๎ปกครอง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแนะแนว กิจกรรมการรักษา
ความปลอดภัยและวินัยจราจร 

5. โครงการพัฒนาทักษะความจ าเป็นในการศึกษาตํอและการด ารงชีวิตมีกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา กิจกรรมรู๎ตน รู๎งาน สานฝันสูํอาชีพ 

      ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน มี 10 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล๎วสูงกวําคําเปูาหมายเป็นสํวนใหญํ  และประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานในมาตรฐานที่ 1 มีพัฒนาการสูงขึ้นจ านวน 8 ประเด็นพิจารณา 

 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีสํวนรํวมมาใช๎ใน                  
การบริหารจัดการศึกษา มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบท
ของโรงเรียน ความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต๎นสังกัด รวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถปฏิบัติได๎จริง มีระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษาที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ได๎ก าหนดคําเปูาหมาย
ความส าเร็จไว๎ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุํมเปูาหมาย ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความต๎องการของครู
และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี คุณภาพ 
ตลอดจนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการโดยด าเนินการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมดังนี้ โครงการสํงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน และภาคี
เครือขํายรํวมพัฒนา โครงการสํงเสริมคุณภาพงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมให๎มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มี 6 ประเด็นพิจารณา  
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล๎วเป็นไปตามเปูาหมาย และประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ในมาตรฐานที่ 2 มีพัฒนาการสูงขึ้นจ านวน 2 ประเด็นพิจารณา 
 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนมีความมุํงมั่นในการจัด
การศึกษาเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยให๎ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎ นผู๎เรียนเป็นส าคัญ              
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) 
สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติ (Active Learning) เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
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สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎โดยน าหลักสูตรสถานศึกษามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นกระบวนการ
ศึกษา ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง มีการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎และทักษะสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให๎นักเรียนได๎เลือกเรียนตามความถนัดและความสามารถ จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของ
นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎นักเรียนมีสํวนรํวม   ครูรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประเมินผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบน าผลมาพัฒนาตัวนักเรียน มีการนิเทศการสอน น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยําง
สม่ าเสมอ นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ือให๎เด็กรักการเรียนและเรียนรู๎รํวมกันอยําง มีความสุข ครูมีบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู๎ และน า
ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู๎มาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนตํอไป ครูรํวมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู๎เรียนอยํางมี
ขั้นตอน ใช๎เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร๎อมทั้งน าผลไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ของ
นักเรยีน  ครูผู๎สอนรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
และน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎ดีขึ้นตํอไป    โดยโรงเรียนได๎ด าเนินการจัดท าโครงการ
พัฒนาครูสูํมาตรฐานวิชาชีพ และโครงการพัฒนาหลักสูตรเข๎าสูํมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มี 5 
ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล๎วสูงกวําเปูาหมาย และประสิทธิผลของ
การด าเนินงานในมาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีพัฒนาการ
สูงขึ้นจ านวน 4 ประเด็นพิจารณา 
 ด้านอัตลักษณ์ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ลูกนวมินท์มีความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยโรงเรียนได๎ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ    
ค าขวัญเน๎นให๎นักเรียนมีความภูมิใจในการเป็นนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ได๎แกํกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามรอยพํอ..กํองานศิลป์ 
กิจกรรมประชุมสัมมนาผู๎น านักเรียน 5 ภูมิภาค กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ 5ภูมิภาค  กิจกรรม
สัมพันธ์ชุมชนในวันส าคัญตํางๆที่เก่ียวข๎องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมสูํรํมเกล๎านวมินท์  กิจกรรม
ตามแนวพระราชด าริ  กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมจิตอาสาท าความดีเพ่ือพํอด๎วย
หัวใจ และในด๎านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได๎จัดหลักสูตรนวมินท์ศึกษาขึ้นเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.1 และม.4 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ด๎านอัตลักษณ์ของกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ มี 1 
ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล๎วสูงกวําคําเปูาหมาย  
 จุดอ่อน/ปัญหา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 นักเรียนที่เข๎ามาศึกษาในโรงเรียนๆไมํมีโอกาสคัดเลือกนักเรียน ประกอบกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   
มีนโยบายในการรับนักเรียนเข๎าเรียน100% ซึ่งนักเรียนที่เข๎ามาเรียนมักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมํสูงนัก 
บางสํวนมีปัญหาในด๎านการอําน การเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาตํางประเทศ รวมทั้งขาดทักษะการคิด
อยํางเป็นระบบ 
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ควรสํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการบริหาร การจัดการเรียน            
การสอนรวมถึงการติดตํอกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกชํองทาง เพ่ือรํวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีควรมีการสรุปรายงานผล เพ่ือน าผลไป
วางแผนด าเนินงานในปีถัดไป 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ควรสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนน าผลการวิเคราะห์ข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลน ามาใช๎วางแผนการจัดการ
เรียนรู๎ให๎ตรงตามศักยภาพของนักเรียนอยํางแท๎จริง โดยให๎ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช๎เป็นแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎และสร๎างสื่อนวัตกรรมอยํางตํอเนื่อง การวัดผลในการจัดการเรียนการ
สอนครูควรให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนสามารถน าไปใช๎พัฒนาตนเองอยํางทันทํวงที 
และโรงเรียนควรเพิ่มอุปกรณ์ด๎านเทคโนโลยีให๎ครบทุกห๎องเรียน 
 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 ควรสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยสอดแทรกพระราชกรณียกิจ พระจริยวัตร และโครงการ 
ในพระราชด าริ ตลอดจนการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบโครงงานเพ่ือให๎เกิดนวัตกรรมใหมํๆจากการเรียนรู๎ 
 

 จุดเด่น/จุดแข็ง 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 นักเรียนมีการวางแผนท างานอยํางเป็นระบบตามข้ันตอนเชํนการท าโครงงาน นักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ เข๎ารํวมแขํงขันจนได๎รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ และ
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีหลากหลาย 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล๎องกับนโยบายของทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  สํงผล
ให๎โรงเรียนผํานการประเมินระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น และชุมชน โดยจัดหลักสูตรให๎
นักเรียนได๎เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใน และตามศักยภาพ โดยการเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน๎น
ทักษะด๎านวิชาการ และวิชาชีพ นอกจากนั้นโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี โดยการติดตั้งระบบ WIFI                 
ให๎นักเรียนและครูเป็นแหลํงเรียนรู๎และใช๎สืบค๎นข๎อมูลอยํางทั่วถึง ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีระบบการนิเทศภายในมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยมาใช๎ปรับปรุง
พัฒนาตํอไป 
 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชด าริ                  
มาประยุกต์ใช๎ให๎นักเรียนเห็นคุณคําและความส าคัญ ตลอดจนนักเรียนเข๎ารํวมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสํงเสริมการเรียนรู๎จนนักเรียนมีทักษะความสามารถพิเศษจนได๎รับรางวัลตํางๆเชํน 
ดนตรี กีฬา และด๎านเทคโนโลยี 
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 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาให๎นักเรียนมีทักษะในการอําน การเขียน การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแตํละระดับชั้นเพิ่มมากขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียน/ผลการทดสอบระดับชาติให๎สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 จัดกิจกรรมที่มุํงเน๎นด๎านความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ให๎พัฒนาเพ่ิม
สูงขึ้นจากเดิม 
  แผนปฏิบัติงานที่ 4 มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมคนดีศรีนวมินท์ เพ่ือค๎นหานักเรียนที่
เป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองเครือขําย  ชุมชน และผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการจัด
การศึกษา  เข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ และโครงการ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                                                                                  
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 นิเทศติดตามงานอยํางสม่ าเสมอ สรุปงานทุกกิจกรรม/โครงงาน 
จัดท าสารสนเทศทุกลุํมสาระ 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 การพัฒนาห๎องเรียนเพ่ือรองรับ การใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดกิจกรรมและพัฒนาในด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 

 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
  แผนปฏิบัติงานที่  1 การจัดตั้งและพัฒนารูปแบบการน าเสนอสื่อเกี่ยวกับโครงการใน
พระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 มีการจัดฐานการเรียนรู๎ในด๎านเศรษฐกิจพอเพียงให๎แกํผู๎เรียนทุกคน
ได๎มีสํวนรํวม เข๎าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เชํน หลักการออม โดยมีการจัดตั้ง
ธนาคารโรงเรียนการจัดฐานเรียนรู๎เกษตรและเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 การจัดการเรียนการสอน  ที่เน๎นให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา( Self – Assessment Report : SAR ) โรงเรียน       

นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา             
ในรอบปีการศึกษาที่ผํานมา ให๎ต๎นสังกัด หรือหนํวยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชนได๎รับทราบ                    
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม                    
ได๎สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานของสถานศึกษาอีก 1 มาตรฐาน 
ได๎แกํ มาตรฐานที่ 4   อัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ และ                  
ผลการวิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให๎ดีขึ้นกวําเดิมอยํางน๎อย 1 
ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช๎เป็นข๎อมูล เพ่ือแสดงผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานให๎หนํวยงานต๎นสังกัดทราบตํอไป  

ขอขอบคุณคณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุายที่มีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self– Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ตํ อการน าไปใช๎ ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนนวมินทราชูทิ ศ มั ชฌิม                               
ในปีการศึกษา  2563 ตํอไป 

 
 

 

                    (นายชาญณรงค์   ยาสุทธิ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   มัชฌิม 
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สารบัญ  

บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  
444444ข๎อมูลทั่วไป  1 
444444ข๎อมูลครูและบุคลากร 3 
444444ข๎อมูลนักเรียน  4 
444444สรุปข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 6 
444444ผลการทดสอบระดับชาติของผู๎เรียน 7 
444444สรุปการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษา 11 
444444แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปญัญาท๎องถิ่น 16 
444444ข๎อมูลงบประมาณ        16 
444444ข๎อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 17 
444444โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุง 2560   17 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    
444444มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน  18 
444444มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  32 
444444มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 37 
444444มาตรฐานที่ ๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ  43 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น   
444444จุดเดํนด๎านคุณภาพผู๎เรียน   47 
444444จุดเดํนด๎านกระบวนการบริหารและจัดการ 48 
444444จุดเดํนด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 48 
444444จุดเดํนด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ   48 
444444จุดทีค่วรพัฒนาด๎านคุณภาพผู๎เรียน 48 
444444จุดทีค่วรพัฒนาด๎านกระบวนการบริหารและจัดการ 48 
444444จุดทีค่วรพัฒนาด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 49 
444444จุดทีค่วรพัฒนาด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 49 
444444แผนพัฒนาเพื่อให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้นด๎านคุณภาพผู๎เรียน   49 
444444แผนพัฒนาเพื่อให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้นด๎านกระบวนการบริหารและจัดการ   50 
444444แผนพัฒนาเพื่อให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้นด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ 

50 

444444แผนพัฒนาเพื่อให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้นด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุํมโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

50 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลงานดีเด่น/รางวัลความส าเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีการศึกษา 2561 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
 ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน

การศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชู

ทิศ มัชฌิม  ปีการศึกษา 2562 
 ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ภาพกิจกรรมส าคัญ  
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รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี 
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌมิ 

ปีการศึกษา 2562 
ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ตั้งอยูํเลขที่  ๘๘/๗  หมูํที่  ๑๐  ต าบลนครสวรรค์ตก  
อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๔๒                  
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๖๙๖๗, ๐-๕๖๒๒-๗๗๗๑, ๐-๕๖๒๒-๕๗๖๘  โทรสาร  ๐-๕๖๒๒-๘๗๗๕e   
 E – mail : info@nmm.ac.th  Website : nmm.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อท่ี  ๓๒  ไรํ  ๓  งาน  ๒๙ ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ  ๙  ต าบล ได๎แกํ 
 ๑)  เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 ๒)  ต าบลนครสวรรค์ตก 
 ๓)  ต าบลวัดไทร 
 ๔)  ต าบลบางมํวง 
 ๕)  ต าบลบ๎านมะเกลือ 
 ๖)  ต าบลตะเคียนเลื่อน 
 ๗)  ต าบลบางพระหลวง 
 ๘)  ต าบลหนองกรด 
 ๙)  ต าบลบึงเสนาท 
 
  ประวัติโรงเรียนโดยยํอ 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นหนึ่งในจ านวน 5 โรงเรียน ที่อยูํในโครงการจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมายุ ครบ 5 ธันวาคม 2530 ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์                                       
มุํงหมายที่จะให๎โรงเรียนเป็นอนุสรณ์แหํงความตระหนักและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณให๎กว๎างไกลทั่วทุกทิศ            
  111111จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ขึ้น 5 โรงเรียน ตามหลักภูมิศาสตร์ของประเทศ          
ภาคละ 1 โรงเรียน ได๎แกํ 
 ภาคเหนือ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  จังหวัดเชียงใหมํ 
 ภาคกลาง : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  จังหวัดมุกดาหาร 
 ภาคใต๎ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา 
 สํวนกลาง : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529 โดยใช๎คํายลูกเสือ   
พระบาง  มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 32 ไรํ 3 งาน 29 ตารางวา 
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แผนที่โรงเรียน 

  
ค าขวัญโรงเรียน 
 รักศักดิ์ศร ี มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
ปรัชญาโรงเรียน 
 ความรู๎คูํคุณธรรม 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 พระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับด๎วยชื่อ  “โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม” ซึ่ ง เป็นตราที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 โปรดเกล๎าฯพระราชทานให๎เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ (vision) 
      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม น๎อมน าศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
พันธกิจ (Mission) 

1. สํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

3. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4. สํงเสริมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สํงเสริมการบริหารจัดการศึกษา ด๎วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู๎เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี

ศักยภาพเป็นพลโลก 
3. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4. ครูมีความรู๎ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยใช๎สื่อ

เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู๎ 
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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69% 30% 

1% 

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร 

ป.ตรี 

ป.โท 

สูงกว่า ป.โท 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 3 115 4 6 30 158 

 2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

บุคลากร ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 20 95 42 1 158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน 

(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3  
2. ภาษาไทย 13 23.0 
3. สังคมศึกษา 17 20.0 
4. คณิตศาสตร ์ 16 22.0 
5. วิทยาศาสตร์ 18 21.0 
6. สุขศึกษา และพลศึกษา 8 21.0 
7. ศิลปะ 11 17.0 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 19.0 
9. ภาษาต่างประเทศ 17 20.0 
10.กิจกรรมแนะแนว 4 20.0 

รวม 126  
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6     ปีการศึกษา  
2560-2562 

ปี 2560 

ปี 2561 

ปี 2562 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่10  พฤศจิกายน  2562 ของปีการศึกษา 2562) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 961  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,316 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12 259 250 505 42.10 

ม.2 12 243 229 474 39.50 

ม.3 12 288 205 442 36.80 

รวม 36 766 676 1,442  

ม.4 8 127 183 306 38.30 

ม.5 8 107 201 298 37.30 

ม.6 8 123 224 291 36.40 

รวม 24 357 608 895  

รวมทั้งหมด 60 1,123 1,284 2,316  
 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราสํวนครู : นักเรียน = 1   :  18.10 
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        4)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)…1,490…คน คิดเป็นร๎อยละ…64.30 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,790 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.37 
 6)  จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา ………1…...คน   คิดเป็นร๎อยละ……0.04…... 
 7)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  408……คน   คิดเป็นร๎อยละ…17.60 
 8)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………….-……………………..…คน   คิดเป็นร๎อยละ…-.….. 
 9)  จ านวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ 200…คน   คิดเป็นร๎อยละ…8.60 
 10) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) …78….คน   คิดเป็นร๎อยละ…3.37 
 ๑1) สถิติการขาดเรียน                            …785….คน   คิดเป็นร๎อยละ…33.90 
 ๑2) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น               .........-......... คน   คิดเป็นร๎อยละ…-….. 
 ๑3) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓        จ านวน.....385  คน   คิดเป็นร๎อยละ…87.10 
   ม.๖        จ านวน...235  คน  คิดเป็นร๎อยละ…80.76…....   
 ๑4) จ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  2,316
คน  คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
 ๑5) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง   2,280  คน   
คิดเป็นร๎อยละ …98.40 
 ๑6) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน …2,277 .คน   
คิดเป็นร๎อยละ 98.31 
 ๑7) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  
  2,316 คน  คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
 ๑8) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ 1,996 คน  คิดเป็นร๎อยละ 86.19 
 ๑9) จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 2,262 คน  คิดเป็นร๎อยละ 97.67 
 20) จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา …2,286…..คน  คิดเป็นร๎อยละ 99.00 
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๔.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2562 
 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 48.37 49.21 54.63 59.97 74.12 74.23 58.15 
คณิตศาสตร์ 25.49 33.19 16.20 35.43 27.15 30.87 27.48 
วิทยาศาสตร์ 46.10 46.38 53.83 54.65 30.59 39.97 46.69 
สังคมศึกษาฯ 54.00 56.46 49.58 77.10 70.00 40.84 55.72 
สุข/พลศึกษา 51.09 78.23 62.76 94.06 80.70 95.54 68.67 
ศิลปะ 47.58 64.60 53.56 76.70 80.00 87.84 65.29 
การงานอาชีพฯ 63.97 84.55 59.22 79.94 - 82.16 72.77 
ภาษาตํางประเทศ 41.56 9.71 18.29 20.55 17.03 22.26 22.24 

ผลรวมเฉลี่ย 40.59 52.79 46.01 62.30 42.91 59.21 52.13 
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แผนภูมิแสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คําเฉลี่ยระดับโรงเรียน 53.69 24.80 28.58 30.79 
คําเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.69 26.03 29.65 32.06 
คําเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 55.52 27.69 30.19 33.11 
คําเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คําเฉลี่ยระดับโรงเรียน 40.96 22.89 29.05 33.98 24.58 
คําเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.10 25.14 29.14 35.21 28.31 

คําเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 41.51 25.25 29.25 35.49 28.12 
คําเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2561-2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มข้ึน/

ลดลง 
 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 443 50.21 439 53.69 +3.48 
คณิตศาสตร์ 442 27.12 439 24.80 -2.32 
วิทยาศาสตร์ 443 34.62 438 28.58 -2.04 
ภาษาตํางประเทศ 444 27.67 438 30.79 +3.12 

เฉลี่ยรวม  34.91  34.44 -0.47 
 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2561- 2562 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2561-2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มข้ึน/

ลดลง 
 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 338 45.24 285 40.96 -4.28 
คณิตศาสตร์ 338 27.22 286 22.89 -4.33 
วิทยาศาสตร์ 338 28.55 285 29.05 +0.50 
สังคมศึกษา ฯ 337 33.03 286 33.98 +0.95 
ภาษาตํางประเทศ 338 25.44 286 24.58 -0.86 

เฉลี่ยรวม  31.90  30.29 -1.61 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2561 - 2562 
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน 1 หลัง อาคารประกอบจ านวน 6 หลัง ส๎วม 2 หลังสระวํายน้ า - สระ          
สนามเด็กเลํน - สนาม   สนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม   สนามตะกร๎อ 2 สนาม                    
สนามวอล เลย์บอล  3 สนาม  สนามแบดมินตัน  2 สนาม  สนามเทเบิล เทนนิ ส  5 สนาม                          
สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม 
 
 
๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห๎องสมุดมีขนาด 848  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด 35,500 เลํม 
   การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบอิเลคทรอนิคส์ มีคอมพิวเตอร์ในการสืบค๎น 
จ านวน 9 เครื่อง ใช๎ในส านักงาน จ านวน 4 เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,180 คน ตํอ วันคิดเป็น
ร๎อยละ 50.90 ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห๎องปฏิบัติการ 
  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 4 ห๎อง 

   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน 4 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน 3 ห๎อง 
   ห๎อง IT         จ านวน 10 ห๎อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์  จ านวน 300 เครื่อง 
   ใช๎เพื่อการเรียนการสอนและสืบค๎นข๎อมูล 170 เครื่อง 
   ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ 70 เครื่อง 
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๔) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห๎องสมุดโรงเรียน  
๒. ห๎องจริยธรรม 
๓. ห๎องเรียนสีเขียว 
๔. NK Park(ห๎องแนะแนว) 
๕. ห๎องโสตทัศนศึกษา 
๖. ศูนย์ค๎นคว๎าภาษาไทย 
๗. ศูนย์ค๎นคว๎าคณิตศาสตร์ 
๘. ศูนย์ค๎นคว๎าวิทยาศาสตร์ 
๙. ศูนย์ค๎นคว๎าสังคมศึกษา 
๑๐. สนามกีฬาทุกประเภท  
๑๑. ห๎องปฏิบัติการศิลปะ 
๑๒. ห๎องคหกรรม 
๑๓. ศูนย์ค๎นคว๎าภาษาตํางประเทศ 
๑๔. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 
๑5. ห๎องดนตรี-นาฏศิลป์ 
๑6. ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๑7. ศึกษาเรียนรู๎ลีลาศ สนามบาส  
18. ห๎องคอมพิวเตอร์ 
19. มุมสํงเสริมการอําน 
๒0. ปูายนิเทศตํางๆ 
๒1. ห๎องปฏิบัติงานชําง 
๒2. ลานเสริมสร๎างสมรรถภาพ 
๒3. ห๎องพิพิธภัณฑ์อาเซียน 
24. สวนเฉลิมพระเกียรติ 
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จ านวนครั้ง/ปี 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน  

๒. ห้องจริยธรรม 

๓.ห้องเรียนสีเขียว 

๔. NK Park 

๕. ห้องโสตทัศนศึกษา 

๖. ศูนย์ค้นคว้าภาษาไทย 

๗. ศูนย์ค้นคว้าคณิตศาสตร์ 

๘. ศูนย์ค้นคว้าวิทยาศาสตร์ 

๙. ศูนย์ค้นคว้าสังคมศึกษา 

๑๐. สนามกีฬาทุกประเภท  

๑๑. ห้องปฏิบัติการศิลปะ 

๑๒. ห้องคหกรรม  

๑๓. ศูนย์ค้นคว้าภาษาต่างประเทศ 

๑๔. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

๑5. ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ 

๑6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

๑7. ศึกษาเรียนรู้ลีลาศ หอประชุม  

18. ห้องคอมพิวเตอร์ 

19. มุมส่งเสริมการอ่าน 

๒0. ป้ายนิเทศต่างๆ 

๒1. ห้องปฏิบัติงานช่าง 

๒2. ลานเสริมสร้างสมรรถภาพ 

๒3. ห้องพิพิธภัณฑ์อาเซียน 

24. สวนเฉลิมพระเกียรติ 
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๕) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. วัดนครสวรรค ์
๒. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ 
๓. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
๔. คํายลูกเสือกองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.นครสวรรค์ 
6. คํายจิรประวัติ อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 
7. หมูํบ๎านมอญ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
8. วัดพระบาง 
9. วัดหาดทรายงาม 
๑0. วัดวรนาถบรรพต 
๑1. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเขต 8 จ.สุพรรณบุรี 
๑2. คํายภูมิรพี อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 
๑3.  ส านักงานสาธารณสุข จ.นครสวรรค์ 
14.  บึงบอระเพ็ด 
15.  ตลาดร๎อยปี สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
16. พุทธอุทยาน จังหวัดนครสวรรค์ 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
18. คํายลูกเสือศรีกะอางค์ จ.นครนายก 
19. ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค จ. สระบุรี 
20. อุทยานนกน้ า 
21. ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 
22. ศาลจังหวัดนครสวรรค ์
23. คํายลูกเสือรัศมีแคมป์  จ. สระบุรี 

2 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
5 
2 
๑ 
๔ 
3 
๑ 
๑ 
๖ 
3 
3 
6 
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1 
2 

๑0 
5 
2 
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จ านวนครั้ง/ปี 

๑. วัดนครสวรรค ์

๒. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

๔. ค่ายลูกเสือกองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค ์
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.
นครสวรรค์  
6. ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

7. หมู่บ้านมอญ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค ์
8. วัดพระบาง 

9. วัดหาดทรายงาม 

๑0. วัดวรนาถบรรพต 

๑1. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเขต 8 จ.สุพรรณบุรี 

๑2. ค่ายภูมิรพี อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

13. ส านักงานสาธารณสุข จ.นครสวรรค ์

14.  บึงบอระเพ็ด 

15.  ตลาดร้อยปี สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

16. พุทธอุทยาน จังหวัดนครสวรรค์ 

17. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

18. ค่ายลูกเสือศรีกะอางศ์ จ.นครนายก 

19. ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค จ. สระบุร ี

20. อุทยานนกน้ า 

21. ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

22. ศาลจังหวัดนครสวรรค์ 

23. ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ จ.สระบุร ี
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๖) ปราชญ์ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎ แกํครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 
  ๖.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มาให๎ความรู๎เรื่อง พิษภัยของบุหรี่ และ
เพศศึกษา จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี
    ๖.2 ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ให๎ความรู๎เรื่องการประกันภัย จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
       ๖.3 ต ารวจภูธรเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ให๎ความรู๎เรื่องยาเสพติด และโครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน   จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
               ๖.4 ต ารวจภูธรเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ให๎ความรู๎เรื่องกฎหมายจราจร จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
               6.5 ส านักงานควบคุมโรคติดตํอเขต 8 ให๎ความรู๎เรื่องบุหรี่ และยาเสพติด จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
     6.6 เจ๎าหน๎าที่สภากาชาดไทย ให๎ความรู๎เรื่องสุขภาพจิตวัยรุํน จ านวน 1 ครั้งตํอปี 
               6.7  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลหนองปลิง ให๎ความรู๎เรื่องไวรัสโคโรนา 2019  จ านวน 1 ครั้ง/ปี                  
  6.8 บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จ ากัด ให๎ความรู๎เรื่องการติวโอเน็ตวิชาภาษาไทย ระดับชั้นม. 3
และ ม. 6 จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.9 ส านักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ให๎ความรู๎เรื่อง อาชีพ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.10 มูลนิธิบ๎านเด็กจังหวัดนครสวรรค์ ให๎ความรู๎เรื่อง การปูองกันและดูแลตนเอง 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.11 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ ให๎ความรู๎เรื่อง การเลือกตั้ง 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.12 ส านักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ให๎ความรู๎เรื่อง วิธีการประหยัดพลังงานและ              
การน าพลังงานสะอาดมาใช๎ทดแทน จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.13 การไฟฟูาฝุายผลิตเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ให๎ความรู๎เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟูา 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี    
  6.14นางบรรจง  สกุณี ให๎ความรู๎เรื่องการจัดท าโครงงานภูมิปัญญาไทย  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
      6.15 พนักงานธนาคารออมสิน ให๎ความรู๎เรื่องธนาคารโรงเรียน จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.16 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ. นครสวรรค์ ให๎ความรู๎เรื่องSTEM  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.17 วิทยาลัยชํางศิลป์สุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี ให๎ความรู๎เกี่ยวกับงานศิลปะ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.18 ศิลปิน GMM ให๎ความรู๎ เรื่อง SCHOOL TOUR 2019 จ านวน 1 ครั้ง /ป ี
  6.19 กอล์ฟ เทยเที่ยวไทย ให๎ความรู๎เรื่อง เลือกถูกทาง วางถูกสาย ท าอยํางไร ที่ใชํเรา 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
7. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จําย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 64,875,965 งบด าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง 54,023,640 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 10,852,325 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 10,478,451 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 10,478,451 

รวมรายรับ 75,354,416 รวมรายจ่าย 75,354,416 
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 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง     คิดเป็นร๎อยละ  86.10  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร๎อยละ.  13.90  .ของรายรับ 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ตั้งอยูํในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์ มีจ านวน-
ประชากรประมาณ  243,126 คน  บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได๎แกํ  ส านักงานเขตพ้ืนที่ -
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 
เทศบาลนครนครสวรรค์  สถานบริการน้ ามัน  โรงแรม  ร๎านจ าหนํายวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎าง ร๎านค๎าขาย
เครื่องอุปโภค  บริโภค  บริษัทตัวแทนจ าหนํายรถมอเตอร์ไซด์  อํูซํอมรถยนต์  วัดพระบางมงคล  บ๎านที่อยูํ-
อาศัย  และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม  การสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นที่
เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป  คือ  งานดอกบัวบานที่บึงบอระเพ็ด  งานประเพณีแหํเจ๎าพํอเจ๎าแมํปากน้ าโพ
นครสวรรค์  งานประเพณีแขํงเรือยาว  งานลอยกระทง  และงานประเพณีสงกรานต์ 

 ๒) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๔๘ และอาชีพอ่ืนๆ 
เชํน รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ ค๎าขาย เกษตรกร รับจ๎าง  ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 
รายได๎โดยเฉลี่ย ตํอครอบครัว ตํอปี เทํากับ 90,000 บาท 

 ๓) โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 
      โอกาส   โ ร ง เ รี ยนอยูํ ใน เ ขตชุ มชน เทศบาลนครนครสวรรค์   ได๎ รั บบริ กา ร                           
ด๎านการสาธารณูปโภค  สาธารณสุข  มีวัดซึ่งเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งศาสนาพุทธ  
และศาสนาอิสลาม  มีหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  มีแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นหลากหลาย  
ที่เอ้ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า  ได๎รํวมกิจกรรมเรียนรู๎จากประสบการณ์ตําง ๆ  ชุมชนให๎การสนับสนุน
และ  รํวมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นอยํางดี 
  ข้อจ ากัด  การที่โรงเรียนอยูํในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์  ซึ่งเป็นชุมชนเมืองที่
ธุรกิจด๎านเกมคอมพิวเตอร์  ห๎างสรรพสินค๎า  ท าให๎นักเรียนบางกลุํมขาดเรียนหรือหนีเรียนจนติดเป็นนิสัย  
นอกจากนี้สื่อบางประเภทท าให๎นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  ทั้งด๎านชู๎สาวกํอนวัยอันควร  และ
เบี่ยงเบนทางเพศ   

9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งแผนการเรียนดังนี้ 
  ๑. ระดับดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) แบ่งเป็น ๒ แผนการเรียน ได้แก่ แผนการ
การเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนทั่วไป 
  ๒. ระดับดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) แบ่งเป็น ๒ แผนการเรียน ได้แก่ แผนการ
การเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนทั่วไป 
  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของรายวิชา โดยเน้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเรียนรู้ตามถนัดและความสามารถ การวัดและประเมินผลอิง
เกณฑ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร และการจัดรายวิชาเรียนทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ) 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู๎เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 4  ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ    
นวมินทราชูทิศ 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 1 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติ มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมพัฒนาทักษะการคิดอยํางมีกระบวนการ  กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมด๎วยการจัด
กิจกรรมSTAR STEM สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎รูปแบบโครงงาน การเรียนด๎วย
การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (IS)  
 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลผํานระบบอินเตอร์เน็ต จ๎างครูตํางชาติเพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎กับเจ๎าของภาษาเป็นการพัฒนาตนเองด๎านการสื่อสาร โรงเรียนจัดกิจกรรมสนับสนุน
สํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีการสร๎างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย นักเรียนมี
น้ าหนัก สํวนสูง มีสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1รับประทานอาหารครบ     
5 หมูํโดยมีโครงการอาหารกลางวัน สํงเสริมการปูองกันและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด โรคร๎าย อุบัติเหตุ     
ปัญหาทางเพศและโรคเอดส์ ด๎วยการใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนมีการสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวม
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กิจกรรมทางด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา สํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีพร๎อมจะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือพร๎อมในการประกอบอาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนโดย
สํงเสริมการสร๎างอาชีพของนักเรียน  (ตลาดนัดอาชีพ)นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดนิทรรศการเปิดโลก
วิชาการแสดงผลงานนักเรียน ประกวดผลงานนักเรียน      
 โรงเรียนได๎พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยได๎ด าเนินการตาม
โครงการสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ โดยมีกิจกรรมอยํางหลากหลาย 
และยังบูรณาการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎ (STAR STEMS)นักเรียนมีความ
ภูมิใจในท๎องถิ่นตน เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเข๎ารํวมกิจกรรม           
ที่ทางโรงเรียนจัด นักเรียนอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขบนความแตกตํางทางวัฒนธรรม   
โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเปูาหมาย ได๎แกํ  

6. โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมสํงเสริมอัจฉริยภาพด๎าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม กีฬาวอลเลย์บอล 
ภาษาอังกฤษ –จีน  ศิลปะ กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านหุํนยนต์  

7. โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์แกํผู๎เรียน มีกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพจัดการเรียนรู๎ 
ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย คนตรีสากล นาฏศิลป์ กิจกรรมสํงเสริมงานโภชนาการ กิจกรรมห๎องสมุด
สร๎างสรรค์สังคมแหํงการเรียนรู๎ กิจกรรมกีฬาคณะสี กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพด๎านกีฬา
วอลเลย์บอล กิจกรรมอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนชั้นม.1 

8. โครงการสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ มีกิจกรรมปูองกัน
แก๎ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรม
สูํรํมเกล๎านวมินท์ กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (STAR STEMS) กิจกรรมTO 
BE.NO1. . กิ จ ก ร รม อ่ิ ม เ อมบุญ  อบ อํุน ใ จ  กิ จ ก ร รมจิ ต อ าส าส ร๎ า ง ฝ ายชะลอน้ า                          
กิจกรรมสายลมหํมหนาว 

9. โครงการพัฒนาความเข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตย และสภานักเรียน ประชุมสัมมนาผู๎น านักเรียน กิจกรรมสํงเสริมประสิทธิภาพ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนแตํละระดับชั้น การเยี่ยมบ๎านนักเรียน ประชุมผู๎ปกครองและ
เครือขํายผู๎ปกครอง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแนะแนว กิจกรรมการรักษา
ความปลอดภัยและวินัยจราจร 

10. โครงการพัฒนาทักษะความจ าเป็นในการศึกษาตํอและการด ารงชีวิตมีกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา กิจกรรมรู๎ตน รู๎งาน สานฝันสูํอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ ๒๐ ~ 
 

     2. ผลการประเมิน 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
ประกอบด๎วย 2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน มีผลการประเมิน ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.1 ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     1) ความสามารถในการอําน เขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 

64 68.10 ตามเปูาหมาย 

     1.1) ร๎อยละของนักเรียน มีความสามารถในการอําน 
การเขียนภาษาไทย อยูํในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

68 67.80 ตามเปูาหมาย 

     ๑.2) ร๎อยละ ของนักเรียน ผํานการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการ
สื่อสารในระดับดี 

78 68.95 ต่ ากวําเปูาหมาย 

     ๑.๓) ร๎อยละของนักเรียน มีความสามารถการสื่อสาร 
การน าเสนอผลงานได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

78 81.00 ตามเปูาหมาย 

     ๑.๔) ร๎อยละของนักเรียน มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอยูํในระดับดี   ได๎ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

55 46.60 ต่ ากวําเปูาหมาย 

     1.5) ร๎อยละของนักเรียน มีความสามารถในการคิด
ค านวณ อยูํในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

55 62.91 สูงกวําเปูาหมาย 

     1.6)ร๎อยละของนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาจีนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

50 81.48 สูงกวําเปูาหมาย 

        ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก๎ปัญหา                                                               

 
78 

 
80.30 ตามเปูาหมาย 

     2.1) ร๎อยละของนักเรียน ผํานการประเมินการอําน   
คิดวิเคราะห์ อยูํในระดับ ดี 

78 95.60 สูงกวําเปูาหมาย 

     2.2) นักเรียนผํานการประเมินทักษะการคิดแก๎ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

75 - - 

     2.3) ร๎อยละของนักเรียน ผํานการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิด ในระดับดี 

78 65.03 ต่ ากวําเปูาหมาย 

      ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   54 60.20 สูงกวําเปูาหมาย 
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~ ๒๑ ~ 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

   3.1) นักเรียนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการสร๎าง
นวัตกรรม ในระดับดีตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา  

 
78 

 
80 ตามเปูาหมาย 

  3.2) นักเรียนทุกคนมีผลงาน จากการท าโครงงาน /  
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน
การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได๎ 

 
78 

 
83 ตามเปูาหมาย 

  3.3) นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 30 59.33 สูงกวําเปูาหมาย 
  3.4) นักเรียนสามารถสร๎างนวัตกรรม น านวัตกรรมไป
ใช๎และมีการเผยแพรํ 

30 18.60 ต่ ากวําเปูาหมาย 

       ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

79.70 85.80 สูงกวําเปูาหมาย 

      ๔.1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสืบค๎น
ข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และ
อ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

83 82.40 ตามเปูาหมาย 

    ๔.2) ร๎อยละของนักเรียน ผํานการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
ในระดับดี 

78 86.19 สูงกวําเปูาหมาย 

     ๔.3) ร๎อยละ ของนักเรียน มีทักษะด๎าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

78 88.90 สูงกวําเปูาหมาย 

      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 45 52.10 สูงกวําเปูาหมาย 
   5.1) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระ
ภาษาไทยระดับ 3.0 ขึ้นไป 

50 58.15 สูงกวําเปูาหมาย 

   5.2) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระ
คณิตศาสตร์ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

30 27.48 ตามเปูาหมาย 

   5.3) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

50 46.69 ตามเปูาหมาย 

   5.4) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระสังคม
ศึกษาระดับ 3.0 ขึ้นไป 

50 55.72 สูงกวําเปูาหมาย 

  5.5) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระศิลปะ
ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

50 65.29 สูงกวําเปูาหมาย 
 

5.6) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระสุขศึกษา 
พละศึกษาระดับ3.0 ขึ้นไป 

50 68.67 สูงกวําเปูาหมาย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ ๒๒ ~ 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

   5.7) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระการ
งานอาชีพระดับ 3.0 ขึ้นไป 

50 72.77 สูงกวําเปูาหมาย 

  5.8) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศระดับ 3.0 ขึ้นไป 30 22.24 ต่ ากวําเปูาหมาย 

      ๖) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองาน
อาชีพ  

64 79 สูงกวําเปูาหมาย 

   6.1) ร๎อยละของนักเรียน  มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดตํีองานอาชีพ 

78 84.50 สูงกวําเปูาหมาย 

   6.2) นักเรียนทุกคน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 

78 78.40 ตามเปูาหมาย 

   6.3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6มีความ
พร๎อมที่จะศึกษาตํอระดับสูง 

50 98.50 สูงกวําเปูาหมาย 

  6.4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3และ  6มีความ
พร๎อมในการท างานและประกอบอาชีพ 

50 54.50 ตามเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกวําเปูาหมาย 
 

จากตารางที่ 1 แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา สูงกวําเปูาหมาย 
จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล๎วสูงกวําเปูาหมาย เป็นสํวนใหญํ 

ตารางที่ 2 แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.2 ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 
 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     ๑) มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

62 
71 

สูงกวําเปูาหมาย 

             1.1) ร๎อยละนักเรียน  ผํานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 

78 
98.31 

สูงกวําเปูาหมาย 

             1.2) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย 
มีภาวะผู๎น าและมีจิตอาสา 

78 
85.50 

สูงกวําเปูาหมาย 
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~ ๒๓ ~ 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

             1.3) นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี 
และเป็นแบบอยํางได๎ 

30 31.20 ตามเปูาหมาย 

     ๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย 81 95 สูงกวําเปูาหมาย 
             2.1) นักเรียนทุกคนรํวมกิจกรรมตามประเพณี 
วันส าคัญ และท๎องถิ่น  

80 93 สูงกวําเปูาหมาย 

             2.2) นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ  

85 95 สูงกวําเปูาหมาย 

             2.3) นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

80 98 สูงกวําเปูาหมาย 

             2.4) นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  

80 95 สูงกวําเปูาหมาย 

          2.5)นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมและท๎องถิ่น 

80 94 สูงกวําเปูาหมาย 

     ๓) ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความ
หลากหลาย 

85 91 สูงกวําเปูาหมาย 

             3.1) นักเรียนทุกคนอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข
บนความแตกตํางทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกตําง 

85 90 ตามเปูาหมาย 

             3.2) นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

85 92 สูงกวําเปูาหมาย 

     ๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 78.70 85.40 สูงกวําเปูาหมาย 
              4.1) ร๎อยละของนักเรียน มีน้ าหนัก สํวนสูง 
และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

73 84.28 สูงกวําเปูาหมาย 

              4.2) ร๎อยละนักเรียน  มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข๎อ 

73 64.34 ต่ ากวําเปูาหมาย 

              4.3) นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง แตํง
กายสะอาดเรียบร๎อย เครื่องใช๎สํวนตัวสะอาด และปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

85 91 สูงกวําเปูาหมาย 

              4.4) นักเรียนทุกคนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา 
ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 

80 91.50 ตามเปูาหมาย 

             4.5) นักเรียนทุกคนมีความรู๎ทักษะในการ
ปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 

80 88.90 สูงกวําเปูาหมาย 
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~ ๒๔ ~ 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

             4.6) นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีจิต
สาธารณะ 

80 83.60 ตามเปูาหมาย 

             4.7) ร๎อยละของนักเรียนผํานการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎
ทักษะชีวิต ในระดับดี 

80 94.30 สูงกวําเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกวําเปูาหมาย 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน สูงกวําเปูาหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
ของการด าเนินงานสูงกวําเปูาหมาย  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณาด้านที่1.1      
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน            
ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1/ประเด็นพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด๎วย 6 ประเด็นพิจารณา ดเีลิศ 
1) ความสามารถในการอําน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แตํละระดับชั้น 

ตามเป้าหมาย 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหา                                                               

ตามเป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   สูงกว่าเป้าหมาย 
๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 
๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  สูงกว่าเป้าหมาย 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด๎วย 4 ประเด็นพิจารณา ดเีลิศ 
๑) มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  สูงกว่าเป้าหมาย 
๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 
๓) ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 
๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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~ ๒๕ ~ 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562พบวํา  
ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา สูงกวําเปูาหมาย
จ านวน 8 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานสูงกวําเปูาหมายเป็นสํวนใหญํ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 1 มีพัฒนาการสูงขึ้น จ านวน 8 ประเด็นพิจารณา ได้แก่ 
มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ       
มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความ เป็นไทย       
ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความหลากหลาย และมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม                                                                                             
-รางวัลที่นักเรียนได้รับมีดังนี้ 

1.1 ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ผลการด าเนินงาน มีดังนี ้
     ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ 

- การแขํงขันกิจกรรม การทํองอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม การทํองอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ 
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ 
ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง    
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ 
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 - การแขํงขันกิจกรรม การเลํานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม การเลํานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม กิจกรรมการแขํงขันตอบค าถามใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดย                
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ระดับมัธยมศึกษาต๎น ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2562        
ระดับจังหวัด รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

 
     ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น
และแก๎ปัญหา ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ 

- การแขํงขันกิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได๎รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ 
ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
  - การแขํงขันกิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง               
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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~ ๒๖ ~ 
 

 - การแขํงขันกิจกรรม ซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  ได๎รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับชาติ 
ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

 - การแขํงขันกิจกรรม ซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 - การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขัน ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุํน มัธยมตอนต๎น เหรียญเงิน 
สมาคมครอสเวิร์ดเกมเอแม็ท ค าคม และซูโดกุแหํงประเทศไทย 

- การแขํงขันกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล
เหรียญเงิน ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล 
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

 - การแขํงขันกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ได๎รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล
เหรียญทองแดง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล 
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น วิทยาศาสตร์
ประยุกต ์โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดง เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ครั้งที่ 30 
ประจ าปี 2562 เรื่องราวตากผ๎าอัจฉริยะ สมาคมวิทยาศาสตร์แหํงชาติประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รํวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- การแขํงขันกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2                
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับภาค  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2562 เรื่อง เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติโดยพลังงาน
แสงอาทิตย์ สมาคมวิทยาศาสตร์แหํงชาติประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รํวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
     ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)   ม.1-ม.3 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันอากาศยานบังคับด๎วยวิทยุ ประเภทพิชิตเปูาหมาย ม.4-ม.6 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหั ตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ ๒๗ ~ 
 

 - ได๎รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันหุํนยนต์ TRTC MANUAL ROBOT 2019 ณ โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม จังหวัดสุโขทัย และได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันหุํนยนต์ โอลิมปิคระดับประเทศ 
 - ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขํงขันหุํนยนต์บังคับมือ ในระดับนานาชาติ 
International Robotics Olympiad Bangkok Thailand 2019 ณ ศูนย์การค๎าเดอะฮับ รังสิต       
(The Hub Rangsit) 
 

ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ 
 - ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอตามโครงการ-ประชาสัมพันธ์                  
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 กรมประชาสัมพันธ์ 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ได๎รับ
รางวัล เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.
6 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 ประเภทคลิปวีดีโอสั้น  ได๎รับ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ)  

 
 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได๎แก ํ

 - คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ในระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 –ม. 6 ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร๎อยละ 52.13 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561  ร๎อยละ 5.44 
 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2562  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2 กลุํมสาระคือ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2 กลุํมสาระคือ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุํมสาระวิทยาศาสตร์  
 

 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีตํองานอาชีพ ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ 
  - การแขํ งขันตอบปัญหาทางชํ าง  ระดับ ม . 1 -ม.3 ได๎ รั บรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ                      
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํ งขันตอบปัญหาทางชํ าง  ระดับ ม .4 -ม.6 ได๎ รั บรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ                      
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
  - การแขํงขันกิจกรรมการเขียนแบบ ระดับ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ                         
ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 - การแขํงขันกิจกรรมการเขียนแบบ ระดับ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ                         
ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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~ ๒๘ ~ 
 

 - การแขํงขันกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ                         
ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม อาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม อาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง                                
ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม ประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

 
1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 
     ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ 

 - การแขํงขันกิจกรรม กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 -ม.6 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง                          
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

   - การแขํงขันกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง                          
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

-  นักเรียนได๎รับการคัดเลือก “เด็กประพฤติดี มีคํานิยม” ของจังหวัดนครสวรรค์  โดย                 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

- ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจ าปี 2562 จากศาลเยาวชนและครอบครัว  
จังหวัดนครสวรรค์   

- ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอตามโครงการประชาสัมพันธ์                 
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ประจาปีงบประมาณ 2562 กรมประชาสัมพันธ์ 

 
     ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ 

- การแขํงขันกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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~ ๒๙ ~ 
 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัล
เหรียญเงิน ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.1 -ม.6 ได๎รับรางวัล 
ชนะเลิศ เหรียญทอง  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ 
เหรียญทอง  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันร าวงมาตรฐานระดับชั้น ม.1 -ม.3 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ      
เหรียญทอง  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันร าวงมาตรฐานระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ              
เหรียญทอง  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับ
รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 เหรียญทอง  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1                           
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 -ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
    - การแขํงขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 
      ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ 

- การแขํงขันการประกวด เยาวชนต๎นแบบเกํงและดี To be No. 1 Dol Season 7  
จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชาย เป็นตัวแทน
เยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ไปแขํงขัน ภาคเหนือ จากส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ 
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3.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ผู๎เรียนรู๎จักวางแผนการท างานอยํางเป็น

ระบบตามขั้นตอน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีความสุข มีความคิดสร๎างสรรค์ รู๎จักคิด
วิเคราะห์ วางแผนในการจัดท าโครงงาน และการ
เรียนการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง(IS) สืบค๎นข๎อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตได๎ มุํงมั่นพัฒนางาน เกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง และของกลุํม 

    2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และกิจกรรมเสริมสาระ  
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและ 

ลักษณะนิสัย ด๎านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เป็น
จุดเดํนที่   เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ กีฬา
วอลเลํย์บอล 

    3. ผู๎เรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีความเอ้ืออาทรกตัญญูกตเวที
ตํอผู๎มีพระคุณ รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
ซึ่งโรงเรียนได๎ใช๎วิธีการปฏิบัติ เพ่ือปลูกฝังความดี
งามให๎ เกิดขึ้นในจิตใจของผู๎ เรียนด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย เชํน การก าหนดในแผนการจัดการ
เรียนรู๎ จัดท าโครงการ/กิจกรรมตํางๆ เชํนกิจกรรมสูํ
รํมเกล๎านวมินท์ กิจกรรมอ่ิมเอมบุญ อบอํุนใจและ
วันส าคัญอ่ืนๆ   กิจกรรมจิตอาสา ธนาคารความดี 
ธนาคารโรงเรียน การประชุมสัมมนาผู๎น านักเรียน 5 
ภูมิภาค โครงการสํงเสริมคุณธรรม การแขํงขัน
ทักษะ จึงท าให๎ผู๎เรียนเป็นคนดีของสังคม 

 1. สํงเสริมผู๎เรียนให๎ฝึกทักษะ เน๎น
กระบวนการคิดอยํางหลากหลาย เน๎นการเรียนรู๎ที่
เกิดจากการปฏิบัติ และสรุปองค์ความรู๎ได๎อยํางเป็น
ระบบ 

2. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วย
วิธีการตํางๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพผลการสอบและ
การวัดผลระดับชาติให๎สูงขึ้น 

3. ผู๎เรียนต๎องแสวงหาความรู๎เพ่ิมเติมให๎
มากกวําการเรียนในห๎องเรียน ต๎องทบทวนบทเรียน
ให๎มากขึ้น ความรู๎รอบตัวเป็นเรื่องที่ต๎องค๎นคว๎า
ติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน รอบรู๎เทําทันสิ่งที่เกิดข้ึน 

4. ควรพัฒนาทักษะการฟัง พูด อําน เขียน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

1. การจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ
ระดับชาติ (0-net) 

2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ ตลอดจนการคิดค านวณ 
3. จัดกิจกรรมมุํงเน๎นด๎านความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยให๎พัฒนาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยเน๎นการมีสํวนรํวม ใช๎ข๎อมูลผลการ

ประเมินเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการบริหารจัดการ ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจอยํางชัดเจน 
สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต๎นสังกัด รวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถปฏิบัติได๎จริง                  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได๎ก าหนดคําเปูาหมายความส าเร็จไว๎  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการด าเนิน             
การพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมเปูาหมาย โดยมี             
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องโดยมีเปูาหมายเพ่ือให๎การจัดการศึกษา
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ การยกระดับการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 และ          
โลกในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนานักเรียนให๎เกิดสมรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนมุํงเน๎นในการเตรียมนักเรียนให๎ตระหนักรู๎ถึง               
ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตนในการเลือกอาชีพในอนาคต ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา และในแตํละกลุํมสาระยังมี               
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแก๎ปัญหาโดยใช๎กระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ(PLC)  
จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตํอ
ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล๎อม มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู๎โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีภายในโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอมีการจัดท าโครงการปรับปรุง 
พัฒนา และประสานกับหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎องทั้งด๎านอุปกรณ์ โปรแกรม และระบบเครือขําย                  
มีการจัดซื้อจัดจ๎างอุปกรณ์ที่รองรับการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้นโดยโรงเรียนได๎ด าเนินโครงการสํงเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานและภาคีเครือขํายรํวมพัฒนาและโครงการสํงเสริมคุณภาพงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล๎อมให๎มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
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         2. ผลการประเมิน 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 2  ประเด็นการพิจารณา  
 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

2.1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได๎จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได๎ก าหนดคําเปูาหมายความส าเร็จไว๎ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.3. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนอยํางรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเปูาหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวําเปูาหมาย 

2.4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวําเปูาหมาย 

2.5. มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.6. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดีเลิศ 

  
         จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2562 พบวํา ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 4  ประเด็นพิจารณา สูงกวํา
เปูาหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล๎ว เป็นไปตามเปูาหมาย  
 ประสิทธิภาพผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 2 มีการพัฒนาการสูงขึ้น จ านวน 2 ประเด็น
พิจารณา ได๎แกํ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุํมเปูาหมาย และมีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 รางวัลสถานศึกษาได้รับได๎แกํ ผํานการประเมินรางวัลคุณภาพแหํงส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) เป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอยํางการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 
2561 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา    
ดีเยี่ยม 
            รางวัลที่ครูได้รับได๎แกํ 1. นางสาวรุ๎งกานต์ เอมบัว รางวัลครูผู๎สอนดีเดํนวิชาคณิตศาสตร์ จาก
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 2. นายสรรเพชร  พันธุ์ค๎า รางวัลครูผู๎สอนดีเดํน      
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วิชาพลศึกษา จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  3. นางสาวสินจัย   
ชาริดา รางวัลครูผู๎สอนดีเดํนวิชาวิทยาศาสตร์ จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
4.นางอรนุช  จันทร์เพ็ญศรี ครูเป็นผู๎มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)วิชาศิลปะ จากกลุํมโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ5 ภูมิภาค 5. นางมณีกาญจน์  เจิมขุนทด  ครูเป็นผู๎มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
วิชาสังคมศึกษา จากกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ5 ภูมิภาค  6. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ ครูเป็นผู๎มีผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)วิชาคหกรรม จากกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ5 ภูมิภาค  รางวัลครูดีไมํมี 
อบายมุข ได๎แกํ นางกนกพร  จีนมหันต์  นางจิตธิดา  จรบุรี  นางชุลีกร  พิมลศรี  นางธนวรรณ  มุขขันธ์ 
นายพีรวิชญ์  เสือเผือก และนายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข  
 จ านวนครูที่มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีจ านวนทั้งหมด 15 คน จากต าแหนํง ครูผู๎ชํวยเป็นต าแหนํง ครู จ านวน     
4 คน ต าแหนํงครู ค.ศ.1 เป็นต าแหนํงครู ค.ศ 2 จ านวน 10 คน และต าแหนํงครูค.ศ.2เป็นต าแหนํง ครูค.ศ.3     
จ านวน 1 คน 
 
 งานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 
รางวัลที่นักเรียนได๎รับได๎แก ํ
 - การแขํงขันกิจกรรม การทํองอํานขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ 
ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกิจกรรม การเลํานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได๎รับรางวัล                  
เหรียญทอง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได๎รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ 
ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกิจกรรม ซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  ได๎รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับชาติ 
ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกิจกรรม กิจกรรมการแขํงขันตอบค าถามใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดย           
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ระดับมัธยมศึกษาต๎น ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2562 ระดับจังหวัด 
รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
 - การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขัน ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุํน มัธยมตอนต๎น เหรียญเงิน 
สมาคมครอสเวิร์ดเกมเอ แม็ท ค าคม และซูโดกุแหํงประเทศไทย 
 - การแขํงขันกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2                
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับภาค  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2562 เรื่องเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติโดยพลังงานแสงอาทิตย์ สมาคม
วิทยาศาสตร์แหํงชาติประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รํวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - การแขํงขันกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล
เหรียญเงิน ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
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 - การแขํงขันกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล
เหรียญทองแดง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ได๎รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 - การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันอากาศยานบังคับด๎วยวิทยุ ประเภทพิชิตเปูาหมาย ม.4-ม.6 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน              
ปีการศึกษา 2562 

- ได๎รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันหุํนยนต์ TRTC MANUAL ROBOT 2019 ณ โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม จังหวัดสุโขทัย และได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันหุํนยนต์ โอลิมปิคระดับประเทศ 

- ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขํงขันหุํนยนต์บังคับมือ ในระดับนานาชาติ 
International Robotics Olympiad Bangkok Thailand 2019 ณ ศูนย์การค๎าเดอะฮับ รังสิต (The Hub 
Rangsit) 

- ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอตามโครงการ-ประชาสัมพันธ์               
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 กรมประชาสัมพันธ์ 

- การแขํงขันกิจกรรม โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 ประเภทคลิปวีดีโอสั้น                      
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ)  

- การแขํงขันตอบปัญหาทางชําง ระดับ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันตอบปัญหาทางชําง ระดับ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรมการเขียนแบบ ระดับ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ                         
ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรมการเขียนแบบ ระดับ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ                         
ระดับเขตพ้ืนที ่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ                         
ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

- การแขํงขันกิจกรรม อาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม ประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
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-  นั ก เรี ยน ได๎ รั บการคั ด เลื อก  “เด็ กประพฤติดี  มีคํ านิ ยม” ของจั งหวัดนครสวรรค์                         
โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

- ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจ าปี 2562 จากศาลเยาวชนและครอบครัว  
จังหวัดนครสวรรค์   

- ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอตามโครงการ-ประชาสัมพันธ์                
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ประจาปีงบประมาณ 2562 กรมประชาสัมพันธ์ 

  - การแขํงขันกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 
ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัล
เหรียญเงิน ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6              
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดสุโขทัย 

 - การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง               
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

การพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
             โดยคณะครูมีการอบรมพัฒนาวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษา และน าความรู๎มาพัฒนา                
การจัดการเรียนการสอน และงานที่ตนได๎รับมอบหมาย 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
    1. โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และ
ครู มี ก ารจั ดการ เ รี ยนการสอนที่ เ น๎ นผู๎ เ รี ยน            
เป็น ส าคัญ จัดการเรียนรู๎โดยก าหนดเปูาหมาย จัด
บรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอน ดูแลชํวยเหลือผู๎ เรียนให๎เกิดการ
เรียนรู๎ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน  
มีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
   2. โรงเรียนมีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษา และใช๎ประโยชน์จากแหลํง
เรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน บุคลากร อยํางคุ๎มคํา 
ได๎ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว ทั่วถึง ทุก
เวลา และทุกสถานที่และมีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับ
การให๎บริการแกํผู๎เรียน 
    3. โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่
ก าหนดไว๎ชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน 
ตามความต๎องการของชุมชน 
     4.โรงเรียนผํานการประเมินระบบบริหารจัดการ
ด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(OBECQA) 
 

  1. ให๎ผู๎ปกครองเครือขําย ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวม
และจัดกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาให๎มากขึ้น      
2. ควรจัดสัปดาห์สํงเสริมการท าความสะอาดอยําง
ตํอเนื่อง                                                                                          
 3. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการพัฒนาควร
รายงานผลการด าเนินงานและปัญหา อุปสรรคที่
เกิดข้ึนทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ตํอการวางแผนแก๎ไข/ 
พัฒนาตํอไป                                                                               
 4. ควรปลูกฝังและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                                                 
 5. โรงเรียนมีปัญหาด๎านระบบสืบค๎นข๎อมูลระหวําง
งานแตํละงาน ควรมีการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
สัญญาณให๎คลํองตัวกวํานี้  รวมทั้งควรปรับปรุง
ข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน ควรพัฒนาให๎มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวํางสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่ 
เกี่ยวข๎องให๎มากขึ้น 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  

1. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ และโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. นิเทศติดตามงานอยํางสม่ าเสมอ  สรุปงานทุกโครงการ จัดท าสารสนเทศทุกกลุํมสาระ 
3. สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองเครือขําย ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมและจัดกิจกรรมในการพัฒนา

สถานศึกษาให๎มากข้ึน 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ ๓๗ ~ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีความมุํงมั่นในการจัดการศึกษาเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยให๎ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู๎และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติ (Active Learning) เรียนรู๎
ผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎โดยน าหลักสูตรสถานศึกษามาจัดท าแผน               
การจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นกระบวนการศึกษา ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง มีการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎และทักษะสามารถน าไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตได๎ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎นักเรียนได๎เลือกเรียนตามความถนัดและความสามารถ                     
จดักิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎นักเรียนมีสํวนรํวม   ครูรู๎จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบน าผลมาพัฒนาตัวนักเรียน มีการนิเทศการสอน น าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย             
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนเรียนอยํางมีความสุขและ
สนุกสนาน  เพ่ือให๎เด็กรักการเรียนและเรียนรู๎รํวมกันอยําง มีความสุขให๎ขวัญและก าลังใจแกํผู๎เรียน ครูมี
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู๎ และน าปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู๎มาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 
1 เรื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตํอไป ครูรํวมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบ และประเมินผู๎เรียนอยํางมีขั้นตอน ใช๎เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร๎อมทั้ง
น าผลไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน  ครูผู๎สอนรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ (PLC) เป็น
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎ดีขึ้นตํอไป โดยโรงเรียน
ได๎ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาครูสูํมาตรฐานวิชาชีพ และโครงการพัฒนาหลักสูตรเข๎าสูํมาตรฐานสากล
และกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ                                                                                                                      

      
 2. ผลการประเมิน 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด๎วย 5 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
ตารางท่ี 5  แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.๑. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

66.67 72.40 สูงกวําเปูาหมาย 

    1.1 ร๎อยละของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดการ
เรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิด และให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

80 85.37 สูงกวําเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

   1.2 ร๎อยละของครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎
แบบ ACTIVE LEARNING 

 

70 74.36 ตามเปูาหมาย 

     1.3 ร๎อยละของครูมีการเผยแพรํนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู๎แบบ ACTIVE LEARNING 

50 57.50 สูงกวําเปูาหมาย 

3.๒. ใชส๎ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือ
ตํอการเรียนรู๎ 

73 81 สูงกวําเปูาหมาย 

     2.1) ร๎อยละของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎สื่อ
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย  

80 88.62 สูงกวําเปูาหมาย 

     2.2)ร๎อยละของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ มี
application  

70 68.00 ตามเปูาหมาย 

    2.3) ร๎อยละของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ใช๎แหลํง
เรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

70 85.37 
 

สูงกวําเปูาหมาย 

3.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 85.55 สูงกวําเปูาหมาย 
     3.1) ร๎อยละของครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก สํงผลให๎นักเรียนรักการ
เรียนรู๎ 

80 85.55 สูงกวําเปูาหมาย 

3.4. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

80 86 สูงกวําเปูาหมาย 

     4.1) ร๎อยละของครู มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ น าผลมา
พัฒนาผู๎เรียน 

80 88.62 
 

สูงกวําเปูาหมาย 

     4.2) ร๎อยละของครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู๎ 

80 86.40 สูงกวําเปูาหมาย 

3.5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

80 85 ตามเปูาหมาย 

     5.1)ร๎อยละของ ครู และ ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

80 85 
 

ตามเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ดีเลิศ 
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~ ๓๙ ~ 
 

 จากตารางที่ 5  แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน           
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 1  ประเด็นพิจารณา สูงกวําเปูาหมาย จ านวน 4 ประเด็น
พิจารณาเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล๎ว สูงกวําเปูาหมาย เป็นสํวนใหญํ  
 ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 3 มีการพัฒนาการสูงขึ้น จ านวน 2. ประเด็นพิจารณา  
ได๎แกํ ครูมีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และการตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 รางวัลครูได๎รับ ได๎แกํ 1. นางสาวรุ๎งกานต์ เอมบัว รางวัลครูผู๎สอนดีเดํนวิชาคณิตศาสตร์ จากศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 2. นายสรรเพชร  พันธุ์ค๎า รางวัลครูผู๎สอนดีเดํน      
วิชาพลศึกษา จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  3. นางสาวสินจัย   
ชาริดา รางวัลครูผู๎สอนดีเดํนวิชาวิทยาศาสตร์ จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
4.นางอรนุช  จันทร์เพ็ญศรี ครูเป็นผู๎มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)วิชาศิลปะ จากกลุํมโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ5 ภูมิภาค 5. นางมณีกาญจน์  เจิมขุนทด  ครูเป็นผู๎มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
วิชาสังคมศึกษา จากกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ5 ภูมิภาค  6. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ ครูเป็นผู๎มีผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)วิชาคหกรรม จากกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ5 ภูมิภาค  รางวัลครูดีไมํมี 
อบายมุข ได๎แกํ นางกนกพร  จีนมหันต์  นางจิตธิดา  จรบุรี  นางชุลีกร  พิมลศรี  นางธนวรรณ  มุขขันธ์ 
นายพีรวิชญ์  เสือเผือก และนายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข 
 จ านวนครูที่มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีจ านวนทั้งหมด 15 คน จากต าแหนํง ครูผู๎ชํวยเป็นต าแหนํง ครู จ านวน     
4 คน ต าแหนํงครู ค.ศ.1 เป็นต าแหนํงครู ค.ศ 2 จ านวน 10 คน และต าแหนํงครูค.ศ.2เป็นต าแหนํง ครูค.ศ.3     
จ านวน 1 คน 
 โดยมีผลรางวัลที่สนับสนุน ได๎แกํ  
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การทํองอํานขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล               
เหรียญทอง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย  
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การเลํานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได๎รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ 
ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม ซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  ได๎รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับชาติ 
ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม กิจกรรมการแขํงขันตอบค าถามใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดย                 
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ระดับมัธยมศึกษาต๎น ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2562 ระดับจังหวัด               
รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การแขํงขัน ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุํน มัธยมตอนต๎น เหรียญเงิน 
สมาคมครอสเวิร์ด เกมเอแม็ท ค าคม และซูโดกุแหํงประเทศไทย 
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~ ๔๐ ~ 
 

 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ที่ 2                 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับภาค  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2562 เรื่องเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติโดยพลังงานแสงอาทิตย์ สมาคม
วิทยาศาสตร์แหํงชาติประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รํวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล
เหรียญเงิน ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6               
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล
เหรียญทองแดง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3   
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การแขํงขันอากาศยานบังคับด๎วยวิทยุ ประเภทพิชิตเปูาหมาย ม.4-ม.6
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ปีการศึกษา 2562  
 - ครูผู๎ควบคุม ได๎รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันหุํนยนต์ TRTC MANUAL ROBOT 2019                     
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย และได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันหุํนยนต์ โอลิมปิคระดับประเทศ 
 - ครูผู๎ควบคุมได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขํงขันหุํนยนต์บังคับมือ ในระดับนานาชาติ 
International Robotics Olympiad Bangkok Thailand 2019 ณ ศูนย์การค๎าเดอะฮับ รังสิต (The Hub 
Rangsit) 
 - ครูผู๎ควบคุมได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอตามโครงการ-
ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 กรมประชาสัมพันธ์ 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 ประเภทคลิปวีดีโอสั้น                  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ)  
 - ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันตอบปัญหาทางชําง ระดับ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ                      
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 - ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันตอบปัญหาทางชําง ระดับ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ                      
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 - ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันกิจกรรมการเขียนแบบ ระดับ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ                         
ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 - ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันกิจกรรมการเขียนแบบ ระดับ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ                         
ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 - ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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~ ๔๑ ~ 
 

 - ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันกิจกรรม อาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 -ม.3 ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม ประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอตามโครงการ-
ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ประจาปีงบประมาณ 2562 กรมประชาสัมพันธ์ 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 -ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรมการแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข ระดับชั้ น ม.1-ม.6 ได๎รับ                
รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรมการแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรมการแขํงขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรมการแขํงขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรม การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดสุโขทัย 
 - ครูผู๎ควบคุมกิจกรรมการแขํงขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1 -ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง              
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ครูตั้งใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ได๎อยําง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จนได๎รับยกยํองและ
ชมเชยจากภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2. ครูมีการผลิตและเลือกใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พร๎อมใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 3. ครูมีการพัฒนาตนเองอยูํเสมอ เพ่ือน าความรู๎
ใหมํที่ได๎รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 4. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ จัดการเรียนรู๎ โดยก าหนดเปูาหมาย จัด
บรรยากาศ ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอน ดูแล 
ชํวยเหลือผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน มีการจัดสภาพแวดล๎อม
และการบริการที่สํ ง เสริมให๎ผู๎ เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

1. สํงเสริมให๎ครูวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล  รวมทั้งให๎น าผลการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

 

         
         แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. พัฒนาห๎องเรียนเพ่ือรองรับการใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ 
3. จัดกิจกรรมและพัฒนาในด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านอัตลักษณ์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ                   
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ               

นวมินทราชูทิ ศ  คื อนั ก เรี ยนที่ เ ข๎ า เ รี ยนชั้ นม .1  และม.  4 ทาง โ รง เ รี ยน ได๎ จั ดกิ จกรรมเข๎ า                              
คํายสูํ “รํมเกล๎านวมินท์” เพ่ือให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและโรงเรียนได๎
ก าหนดให๎มีคาบสอนจริยธรรมในทุกระดับชั้น เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในด๎านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได๎จัดหลักสูตรนวมินท์ศึกษาขึ้นเป็นรายวิชา
เพ่ิมเติมในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนอกจากนี้โรงเรียนยังด าเนินการใน
โครงการสํงเสริมความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย  เชํน กิจกรรม             
จิตอาสาสร๎างฝายชะลอน้ า กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯตามรอยพํอ..กํองานศิลป์ กิจกรรมประชุมสัมมนา              
ผู๎น านักเรียน5 ภูมิภาค กิจกรรมความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ เป็นต๎น  
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2. ผลการประเมิน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 4 ด๎านอัตลักษณ์

กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ประกอบไปด๎วย 1 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

 ตารางท่ี 6 แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ด๎านอัตลักษณ์กลุํม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานโรงเรียนด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชู

ทิศ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

    4.1 ลูกนวมินท์มีความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

80 86 สูงกวําเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 
มาตรฐานโรงเรียนด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

 
ดีเลิศ 

 

 จากตารางที่ 6  แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  มาตรฐาน
โรงเรียนด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ  ปีการศึกษา 2562 พบวํา 
ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน สูงกวําเปูาหมาย จ านวน 1  ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
ของการด าเนินงานแล๎ว สูงกวําเปูาหมาย  
 ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ 

-   นักเรียน ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นตัวแทนนักกีฬาประเทศไทย เข๎าแขํงขันกีฬาวอลเลย์บอลในรํม 
ผลการแขํงขัน ได๎รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรายการแขํงขันและ ตัวแทนนักกีฬาประเทศไทย ชนิดกีฬา
ปันจักสีลัต รุํนน้ าหนัก 51 kg.ไมํเกิน 55 kg. เข๎ารํวมแขํงขันและได๎รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง "กีฬา
นักเรียนอาเซียน 2019 ครั้งที่ 1111th Asean School Games 2019 Semarang Indonesia ณ 
ประเทศอินโดนีเชีย 

- การแขํงขันวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๏ะ รุํนอายุไมํเกิน 14 ปี ครั้งที่ 1 (ปีที่ 29)          
ชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ประจาปี 2562 ชิงถ๎วยประทานทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา          
สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ยิมโรงพลศึกษา อบจ.หนองคาย จังหวัดหนองคาย รอบชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย  

- นักเรียน เข๎ารํวมเเขํงขันประกวดวาดภาพ ในงาน Artists Market ณ ศูนย์การเรียนรู๎ภูทอง 
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการเเขํงขัน ได๎รับรางวัล คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ได๎รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีหมํอมราชวงศ์ภิญโญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ 
เป็นผู๎มอบรางวัล 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1 -ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง     
รองชนะเลิศอันดับที่  ๑ ระดับชาติ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562         
จังหวัดสุโขทัย 

- การแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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3. จุดเด่น จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.การสํงเสริมการเรียนรู๎และกิจกรรมเกี่ยวกับพระ
อัจฉริยภาพท าให๎นักเรียนมีทักษะความสามารถจนได๎รับ
รางวัลตํางๆในด๎านดนตรี กีฬา และด๎านเทคโนโลยีเป็น
ต๎น 
2.นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ เชํน
หลักการออม มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน 
3.มีการจัดกิจกรรมและให๎ความส าคัญในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1.ปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดแทรก
พระราชกรณียกิจ พระจริยาวัตรและโครงการใน
พระราชด าริสูํการจัดการเรียนรู๎ 
2.สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบโครงงาน เพื่อสร๎าง
นวัตกรรมใหมํๆ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 การจัดตั้งและพัฒนารูปแบบการน าเสนอสื่อเกี่ยวกับโครงการใน
พระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
แผนปฏิบัติงานที่ 2  การจัดฐานการเรียนรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงให๎แกผู๎เรียนทุกคนได๎มีสํวน
รํวม เชํนการจัดฐานการเรียนรู๎เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริ จัดปูายนิเทศกึ่งถาวรใน
บริเวณท่ีเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐาน ที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด๎วย 
6 ประเด็นพิจารณา 

  ดีเลิศ 

1) ความสามารถในการอําน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 

64 68.10 ตามเปูาหมาย 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 

78 80.30 ตามเปูาหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 54 60.20 สูงกวําเปูาหมาย 
๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

79.70 85.80 สูงกวําเปูาหมาย 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 45 52.10 สูงกวําเปูาหมาย 
๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  64 79 สูงกวําเปูาหมาย 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประกอบด๎วย 4 ประเด็นพิจารณา 

  ดีเลิศ 

๑) มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

62 71 สูงกวําเปูาหมาย 

๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย 81 95 สูงกวําเปูาหมาย 
๓) ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความ
หลากหลาย 

85 91 สูงกวําเปูาหมาย 

๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 78.70 85.40 สูงกวําเปูาหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได๎จริง 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

2.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได๎ก าหนดคําเปูาหมายความส าเร็จไว๎ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.3. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนอยํางรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเปูาหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวําเปูาหมาย 

2.4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวําเปูาหมาย 

2.5. มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.6. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.๑. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

66.67 72.40 สูงกวําเปูาหมาย 

3.๒. ใชส๎ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือ
ตํอการเรียนรู๎ 

73 81 สูงกวําเปูาหมาย 

3.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 85.55 สูงกวําเปูาหมาย 
3.4. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

80 86 สูงกวําเปูาหมาย 

3.5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

80 85 ตามเปูาหมาย 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานโรงเรียนด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชู
ทิศ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

    4.1 ลูกนวมินท์มีความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

80 86 สูงกวําเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
จาก ตารางที่ 7 แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 พบวํา มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพ ดีเลิศ. มาตรฐานที่ 3  มีผลการประเมินอยูํในระดับ
คุณภาพดีเลิศ   มาตรฐานที่ 4 มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
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เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบวํา เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 7  ประเด็นพิจารณา    
สูงกวําเปูาหมาย จ านวน 15 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล๎ว สูงกวํา
เปูาหมายเป็นสํวนใหญํ 

สรุปผล 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎โรงเรียนได๎พัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาทั้งทางด๎านคุณภาพผู๎เรียน ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด๎านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และด๎านอัตลักษณ์ของกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม อยูํในระดับ ดีเลิศ 
 

จุดเด่น 
    จุดเด่น มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    1. ผู๎เรียนรู๎จักวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบตามขั้นตอน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีความสุข มีความคิดสร๎างสรรค์ รู๎จักคิดวิเคราะห์ วางแผนในการจัดท าโครงงาน และการเรียน
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง(IS) สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตได๎ มุํงมั่นพัฒนางาน เกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง และของกลุํม 

    2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และกิจกรรมเสริมสาระ              
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เป็นจุดเดํนที่   
เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ กีฬาวอลเลํย์บอล 

    3. ผู๎เรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ มีความเอ้ืออาทรกตัญญูกตเวทีตํอผู๎
มีพระคุณ รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งโรงเรียนได๎ใช๎วิธีการปฏิบัติ เพ่ือปลูกฝังความดีงามให๎
เกิดขึ้นในจิตใจของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เชํน การก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู๎ จัดท า
โครงการ/กิจกรรมตํางๆ เชํนกิจกรรมสูํรํมเกล๎านวมินท์ การท าบุญทุกวันพระและวันส าคัญอ่ืนๆ                  
กิจกรรมจิตอาสา ธนาคารความดี ธนาคารโรงเรียน การประชุมสัมมนาผู๎น านักเรียน 5 ภูมิภาค โครงการ
สํงเสริมคุณธรรม การแขํงขันทักษะ จึงท าให๎ผู๎เรียนเป็นคนดีของสังคม 

1.1 จุดเด่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวําระดับ 3.0 ขึ้นไปสูงกวําคํา

เปูาหมายของโรงเรียน 
2) ครูมีการจัดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่

สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3) นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เข๎ารํวมแขํงขันจนได๎รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ 

ระดับภาค และระดับประเทศ 
1.2 จุดเด่นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาสูํผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21 (STAR STEMS) 

2) มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชํนกิจกรรมจิตอาสา
สร๎างฝายชะลอน้ า นิทรรศการภูมิปัญญาไทย ตลาดนัดอาชีพ เป็นต๎น 
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จุดเด่นมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1)โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว๎ชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน 
               ตามความต๎องการของชุมชน 

2)โรงเรียนผํานการประเมินระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(OBECQA)  

จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) ครูตั้งใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ได๎อยํางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จนได๎รับยกยํอง         
และชมเชยจากภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2) ครูมีการผลิตและเลือกใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร๎อมใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 3) ครูมีการพัฒนาตนเองอยูํเสมอ เพ่ือน าความรู๎ใหมํที่ได๎รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 4) ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู๎โดยก าหนดเปูาหมาย 
จัดบรรยากาศ ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการ
จัดการเรียนการสอน ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 
มีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
จุดเด่นมาตรฐานที่ 4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชด าริ                  
มาประยุกต์ใช๎ให๎นักเรียนเห็นคุณคําและความส าคัญ ตลอดจนนักเรียนเข๎ารํวมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสํงเสริมการเรียนรู๎จนนักเรียนมีทักษะความสามารถพิเศษจนได๎รับรางวัลตํางๆเชํน 
ดนตรี กีฬา และด๎านเทคโนโลยี 
 

จุดควรพัฒนา 
     จุดควรพัฒนา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1) สํงเสริมผู๎เรียนให๎ฝึกทักษะ เน๎นกระบวนการคิดอยํางหลากหลาย เน๎นการเรียนรู๎ที่เกิดจาก             
การปฏิบัติ และสรุปองค์ความรู๎ได๎อยํางเป็นระบบ 

 2) ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยวิธีการตํางๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพผลการสอบและ           
การวัดผลระดับชาติให๎สูงขึ้น 

 3) ผู๎เรียนต๎องแสวงหาความรู๎เพ่ิมเติมให๎มากกวําการเรียนในห๎องเรียน ต๎องทบทวนบทเรียนให๎มากขึ้น 
ความรู๎รอบตัวเป็นเรื่องท่ีต๎องค๎นคว๎าติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน รอบรู๎เทําทันสิ่งที่เกิดขึ้น 

4) ควรพัฒนาทักษะการฟัง พูด อําน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 

 1.1จุดควรพัฒนา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    1) กิจกรรมที่มุํงเน๎นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    2) การพัฒนาความสามารถด๎านการสื่อสารและการคิดค านวณ 

      3) ผลการประเมินระดับชาติไมํเป็นไปตามคําเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด และคําเฉลี่ยของทุก                
กลุํมสาระต่ ากวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 1.2 จุดควรพัฒนา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ควรจัดกิจกรรมที่มุํงเน๎นด๎านความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยให๎พัฒนาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 
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~ ๔๙ ~ 
 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1) ให๎ผู๎ปกครองเครือขําย ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมและจัดกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาให๎
มากขึ้น      
               2) โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการพัฒนาควรรายงานผลการด าเนินงานและปัญหา อุปสรรค           
ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ตํอการวางแผนแก๎ไข/พัฒนาตํอไป                                                                               
                3) โรงเรียนมีปัญหาด๎านระบบสืบค๎นข๎อมูลระหวํางงานแตํละงาน ควรมีการปรับปรุงระบบ -
เชื่อมโยงสัญญาณให๎คลํองตัวกวํานี้  รวมทั้ งควรปรับปรุงข๎อมูลให๎ เป็นปัจจุบัน ควรพัฒนาใ ห๎ม ี                    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข๎องให๎มากขึ้น 
 
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) สํงเสริมให๎ครูวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  รวมทั้งให๎น าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
2) จัดระบบสารสนเทศแหลํงเรียนรู๎เพ่ือน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
3) จัดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการจัดการเรียนรู๎ครบทุกห๎องเรียนเชํนเครื่องVISUAL 

เครื่องOVERHEAD โทรทัศน์ 
 
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
         1) จัดกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค าขวัญ ปรัชญาและจุดเน๎น 
เปูาประสงค์ของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

2) ปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดแทรกพระราชกรณียกิจ พระจริยวัตรและโครงการใน
พระราชด าริ ที่ทันสมัย สูํการจัดการเรียนรู๎                                                                                    
3) สร๎างแรงจูงใจการเรียนรู๎เทคโนโลยีด๎วยกระบวนการโครงงาน เพื่อสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ ใช๎ใน
การแก๎ปัญหาตามแนวทางพระราชกรณียกิจ ตามรอยพระยุคลบาทอยํางตํอเนื่อง 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาให๎นักเรียนมีทักษะในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแตํละระดับชั้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผล
การทดสอบระดับชาติให๎สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อําน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจน
พัฒนาทักษะการคิด และการวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ อันจะสํงให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาให๎นักเรียนมีทักษะในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแตํละระดับชั้น 
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~ ๕๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/            
ผลการทดสอบระดับชาติให๎สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อําน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจน
พัฒนาทักษะการคิด และการวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ อันจะสํงให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          แผนปฏิบัติงานที่ 1  จัดกิจกรรมที่มุํงเน๎นด๎านความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยให๎พัฒนาเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2  จัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง ในด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3  มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมคนดีศรีนวมินท์ เพ่ือค๎นหานักเรียนที่เป็น
แบบอยํางด๎านคุณธรรมจริยธรรม 

  2. มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ และโครงการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 นิเทศติดตามงานอยํางสม่ าเสมอ  สรุปงานทุกโครงการ จัดท าสารสนเทศทุก
กลุํมสาระ 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองเครือขําย ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมและจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให๎มากข้ึน 

 
 3. มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          แผนปฏิบัติงานที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาห๎องเรียนเพื่อรองรับการใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดกิจกรรมและพัฒนาในด๎านการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผูเ๎รียนเป็นส าคัญ 
 
4. มาตรฐานที่ 4  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 แผนปฏิบัติงานที่  1 การจัดตั้งและพัฒนารูปแบบการน าเสนอสื่อเก่ียวกับโครงการในพระราชด าริ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 มีการจัดฐานการเรียนรู๎ในด๎านเศรษฐกิจพอเพียงให๎แกํผู๎เรียนทุกคนได๎มีสํวน
รํวม เข๎าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เชํน หลักการออม โดยมีการจัดตั้งธนาคาร
โรงเรียนการจัดฐานเรียนรู๎เกษตรและเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การจัดการเรียนการสอน  ที่เน๎นให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ ๕๑ ~ 
 

 
 
 
 

 
 

 
ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
 
 
 

 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลงานดีเด่น/รางวัลความส าเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีการศึกษา 2561 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
 ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน

การศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

มัชฌิม  ปีการศึกษา 2562 
 ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ภาพกิจกรรมส าคัญ  
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~ ๕๒ ~ 
 

รายละเอียดบุคลากรของสถานศึกษา 
ผู้บริหาร 
  ๑) ผู๎อ านวยการโรงเรียน นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  (กศ.ด.)  
สาขาพุทธบริหารการศึกษา โทรศัพท์  ๐๘-9562-6620  e-mail www.nmm.ac.th 
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4  เดือน 
  ๒) รองผู๎อ านวยการโรงเรียน ๓ คน  
   ๒.๑นางจินตนา  พรมชัยชนะ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (กศ.ม.)   
สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 08-9271-6570   e-mail - รับผิดชอบกลุํมบริหารวิชาการ 
   ๒.๒นางวนิดา   จันทร์เขียว  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขา สังคมศึกษา  
โทรศัพท์  08-9860-2850    e-mail - รับผิดชอบกลุํมบริหารงบประมาณ 
 

รายละเอียดบุคลากรของสถานศึกษา 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหนํง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก 
สอน
วิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป ี

๑ นายชาญณรงค์  ยาสุทธ ิ ๕๓ ๒๘ ผู๎อ านวยการ / 
ช านาญการพิเศษ กศ.ด. พุทธบริหารการศึกษา 

 
- 150 

๒ นางวนิดา  จันทร์เขียว ๔๔ ๑๔ รองผู๎อ านวยการ / 
ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. สังคมศึกษา 

 
- 400 

๓ นางจินตนา  พรมชัยชนะ ๕๔ ๓๑ รองผู๎อ านวยการ / 
ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 

 
- 300 

๔ นางนวลศรี  สัตยวงศ์ทิพย ์ ๔๙ ๒๘ ครู / ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ท 40 
๕ นางเกวลี  ชนะชัย ๕๓ ๒๔ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ท 40 
๖ นางจิตธิดา  จรบุร ี ๕๕ ๓๔ ครู / ช านาญการ ศ.ษบ. การสอนภาษาไทย ท 80 
๗ นางทพิวรรณ  ชวนะรานนท ์ ๕๔ ๒๕ ครู / ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ท 40 
๘ นายณคพศ  ปยิภัทรกุล ๒๙ ๖ ครู / ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ท 64 
๙ นายกฤษฎา  อิ่มพงษ ์ ๔๕ ๑๓ ครู / ช านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา ท 80 

๑๐ นางชุลีกร  พิมลศร ี ๔๕ ๘ ครู / ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ท 56 
๑๑ นางนุชจรี  จันทร์เกิด ๔๗ ๒๔ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ท 40 
๑๒ นางพรรณภา  อํอนอุทยั ๓๙ ๒ ครู รป.ม. นโยบายสาธารณะ ท 48 
๑๓ นางสาวบงกชรัตน์  โลหะกรด ๒๕ ๑ ครูผ๎ูชํวย กศ.บ. ภาษาไทย ท 32 
๑๔ นางสาวรจเรข  เกษส าโรง ๔๐ ๑๓ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา ท 48 
๑๕ นางสาวปรางฝัน  แสงโพธิ ์ ๒๕ ๑ ครูผ๎ูชํวย ค.บ. ภาษาไทย ท 88 
๑๖ นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง ๓๐ ๗ ครู / ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ท 96 
๑๗ นางวัชรี   จันทนามล ๖๐ ๓๘ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ.  ภาษาอังกฤษ อ 24 
๑๘ นางพิมลพรรณ   ทาจวง ๕๗ ๓๕ ครู / ช านาญการพิเศษ ศษ.บ.  บริหารการศึกษา อ 56 
๑๙ นางสาวณัฐนพิน  จันทรวรชาต ๕๗ ๒๕ ครู / ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อ 24 
๒๐ นางพนิดา  พํอค๎า ๔๙ ๒๖ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ.  ภาษาอังกฤษ อ 32 
๒๑ นางสาวนภสวรรณ  การสมพิศ ๕๖ ๓๒ ครู / ช านาญการ ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ อ 64 
๒๒ นายกิตตธิัช  แสงดี ๓๔ ๘ ครู / ช านาญการ ศษ.ม. เทคโนโลยี จ 40 
๒๓ นางสาวจารวุรรณ  เส็งสุข ๔๖ ๒๓ ครู / ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ อ 24 
๒๔ นางสาวศิริภัทร  มั่นเขตกิจ ๒๗ ๔ ครู ศษ.บ. ภาษาจีน จ 24 
๒๕ นางสาวสุชาดา  แซํอึ้ง ๒๕ ๑ ครูผู๎ชํวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อ 56 
๒๖ นางอลิสา  วีระน๎อย ๓๘ ๖ ครู / ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อ 40 
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~ ๕๓ ~ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหนํง/ 
วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก 

สอน
วิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๒๗ นางอาทิตยา  พิลึก ๓๒ ๘ ครู / ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อ 56 
๒๘ นางสาวลาภิสรา  วงค์หล๎า ๓๖ ๗ ครู ศศ.บ. ภาษาจีน จ 48 
๒๙ นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร ๒๙ ๐ ครูผู๎ชํวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อ 104 
๓๐ นางสาวเธียรดา  พระเทพ ๒๙ ๐ ครูผู๎ชํวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อ 48 
๓๑ นางจิตติมา  สุพัฒน ์ ๕๖ ๓๔ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อ 32 
๓๒ นางดุจเดือน  หมีอิ่ม ๓๒ ๖ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อ 40 
๓๓ นางนภาวรรณ  กลางนภา ๕๒ ๒๖ ครู / ช านาญการ กศ.ม.  คณิตศาสตร์ ค 40 
๓๔ นางชาลิสา  เอมอิ่ม ๔๘ ๒๕ ครู / ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ค 24 
๓๕ นายวราวัฒน์  กลั่นหุํน ๓๔ ๙ ครู / ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค 72 
๓๖ นางสมจิตร  เพ็ญวจิิตร ๔๙ ๒๕ ครู / ช านาญการ ค.บ.  คณิตศาสตร์ ค 72 
๓๗ นางสาวรุ๎งกานต์  เอมบัว ๓๘ ๑๐ ครู / ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค 120 
๓๘ นางสาวมณินทร  อปูแกว๎ ๓๙ ๑๕ ครู / ช านาญการพิเศษ ศษ.บ.  คณิตศาสตร์ ค 32 
๓๙ นางสาวณัฐกานต์  อารีรัตนเวช ๒๕ ๒ ครู ค.บ.  คณิตศาสตร์ ค 112 
๔๐ นางฟารีดา  สังข์ขาว ๓๘ ๑๕ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ ค 40 
๔๑ นางสาวอุชุกร  ชยัประภา ๒๕ ๑ ครูผู๎ชํวย ค.บ. คณิตศาสตร์ ค 104 
๔๒ นางกนกวล ี ปานตา ๓๕ ๑๑ ครู / ช านาญการ กศ.ม. วิจัยและประเมินผล ค 84 
๔๓ สิบเอกสุชาติ  สร๎อยสวิง ๕๔ ๓๕ ครู / ช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ค 48 
๔๔ นายวิรัช  ญาณปัญญา ๔๐ ๑๗ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ ค 64 
๔๕ นางสาวอัจฉรา  ปูอมรักษา ๓๔ ๑๐ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา ค 24 
๔๖ นายสุรเดช  วงศ์กระจําง ๕๕ ๒๙ ครู / ช านาญการพิเศษ กษ.บ.  ฟิสิกส์ ว 24 
๔๗ นางวรัญญา  เถื่อนช๎าง ๔๓ ๑๕ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ว 56 
๔๘ นายฉลอง  เกษรบัว ๓๙ ๑๔ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ฟิสิกส์ ว 40 
๔๙ นายปรเมษฐ  บาลเพียร ๓๖ ๑๔ ครู / ช านาญการ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ว 40 
๕๐ นางกนกพร  จีนมหันต ์ ๔๖ ๒๓ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. เคมี ว 120 
๕๑ นางนภัสวรรณ  นุชชม ๓๙ ๑๒ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ชีววิทยา ว 72 
๕๒ นางนลินี  ประทุมานนท ์ ๕๑ ๒๔ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. เคมี ว 40 
๕๓ นางสาวสินจัย  ชาริดา ๓๔ ๗ ครู วท.บ. เคมี ว 144 
๕๔ นางสาวศศิภัสสร  พูลทอง ๒๘ ๕ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ ว 56 
๕๕ นายสนธยา  รอดแสวง ๕๑ ๒๖ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. เคมี ว 80 
๕๖ นางกิตตินภา  เขตวิทย ์ ๓๙ ๘ ครู / ช านาญการ ค.บ. ชีววิทยา ว 32 
๕๗ นายสรรเสริญ  วีระพจนานันท์ ๓๙ ๑๕ ครู / ช านาญการ วท.บ. ชีววิทยา ว 40 
๕๘ นายองอาจ  เมณฑ์กูล ๔๐ ๕ ครู ส.ม. การจัดการส่ิงแวดล๎อมฯ ว 80 
๕๙ นางสาวศรีนวล  วงษาพันธ์ ๔๘ ๒๕ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ว 40 

๖๐ นางสาวคัทธรียา  โคตรสีกุล ๒๔ ๑ ครูผู๎ชํวย ค.บ. 
เคมีและวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ว 48 

๖๑ นายสุเมธ  สระทองแปูน ๒๔ ๑ ครูผู๎ชํวย กศ.บ. ฟิสิกส์ ว 160 
๖๒ นางสาววรรณวภิา  ห๎อยกอน ๓๕ ๐ ครูผู๎ชํวย วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร ว 112 
๖๓ นายกนก   บุญญานุสรณ์ ๕๙ ๓๕ ครู / ช านาญการพิเศษ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเกษตร ส 64 
๖๔ นายพีรวญิช ์ เสือเผือก ๓๙ ๑๒ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ส 48 
๖๕ นางวิภา    จันทร์แจํม ๕๖ ๓๔ ครู / ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. พัฒนาชุมชน ส 64 
๖๖ นางอ าพร  เขมะปัญญา ๕๙ ๓๙ ครู / ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา ส 64 
๖๗ นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ ๕๕ ๒๖ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.ม.  การบริหารการศึกษา ส 48 
๖๘ นายธนสาร  ปานอํอง ๓๓ ๔ ครู ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ส 112 
๖๙ นางมณีกาญจน์  เจิมขุนทด ๔๗ ๒๒ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.ม.  บริหารการศึกษา ส 120 
๗๐ นางธนวรรณ  มุขขันธ ์ ๕๒ ๘ ครู ค.บ.  สังคมศึกษา ส 112 
๗๑ นางสุวรรณา  ยุํนชยั ๕๑ ๒๗ ครู / ช านาญการ ค.บ.  สังคมศึกษา ส 72 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ ๕๔ ~ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหนํง/ 
วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก 

สอน
วิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๗๒ นางสาวศิริพร  ศรีผ้ึง ๔๔ ๘ ครู / ช านาญการ ค.บ.  สังคมศึกษา ส 104 
๗๓ นางอุษา  ทองอํอน ๕๔ ๒๖ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ.  สังคมศึกษา ส 64 
๗๔ นายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข ๓๒ ๔ ครู ค.ม.  หลักสูตรและการสอน ส 152 
๗๕ นางสาวอังศุมาลินทร์  คชพงษ ์ ๒๕ ๑ ครูผู๎ชํวย ค.บ.  สังคมศึกษา ส 120 
๗๖ นายบรมพงศ์  สินบุญมา ๓๗ ๗ ครู ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา ส 32 
๗๗ นายจรินทร์  สิทธิวะ ๒๗ ๑ ครูผู๎ชํวย ค.บ.  สังคมศึกษา ส 192 
๗๘ นางสาวณิชกานต ์ เวชกรณ์ ๓๙ ๕ ครู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ส 40 
๗๙ นายอดิศร   ชนะโลก ๕๖ ๓๑ ครู / ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. อุตสาหกรรม ง 144 
๘๐ นายชูชาต ิ  พงค์โสภ ี ๕๙ ๒๙ ครู / ช านาญการ ค.บ. ไฟฟูา ง 24 
๘๑ นายโกเมศ  ทังสุพานิช ๕๘ ๓๑ ครู / ช านาญการ ศษ.บ. บริหารการศึกษา ง 24 

๘๒ นายชัยมงคล  เทพวงษ ์
๕๗ ๓๒ 

ครู / ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม.  

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  

ง 32 

๘๓ นางอาทีวร   ใจการุณ ๕๓ ๓๓ ครู / ช านาญการ ศศ.บ. บัญชี ง 40 
๘๔ นางสุทธินี  โอภาษ ี ๓๗ ๑๑ ครู / ช านาญการ วท.บ. เกษตรศาสตร์ ง 40 

๘๕ นายทว ี ไวยมิตรา ๔๓ ๑๑ ครู / ช านาญการ ค.ม. 
การจัดการหลักสูตรการ

เรียนรู ๎
ง 32 

๘๖ นางวรรณทนาภร  ลิขิตสภุิณ ๕๒ ๒๖ ครู / ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ง 56 
๘๗ นางสุวิมล  อินอ๎าย ๕๔ ๓๓ ครู / ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ง 56 
๘๘ นางสาวพิมพ์นภา  มาลยั ๓๔ ๔ ครู วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ง 80 
๘๙ นางนันทนิจ  ดารายิ้มฤทธิ ์ ๓๘ ๑๓ ครู / ช านาญการพิเศษ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 48 

๙๐ 
วําที่รต.หญิงบุญญาพร 
น๎อยธรรมราช 

๓๓ ๓ ครู วท.บ. เกษตรศาสตร์ ง 136 

๙๑ นายปัญญา  พรมพิทักษ์ ๔๕ ๒ ครูผู๎ชํวย วท.บ. พืชศาสตร์ ง 32 
๙๒ นางสาววรินทรัตน์  เงินสุข ๓๑ ๔ ครู ศอ.บ. วิศวกรรม – อุตสาหการ ง 64 
๙๓ น.ส.กิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ ์ ๓๘ ๑๓ ครู / ช านาญการ วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์ ง 125 
๙๔ นายแสวง  สารวิงษ์ ๓๖ ๐ ครูผู๎ชํวย วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ง 32 
๙๕ นางสาวอมรรัตน์  แกว๎มาลา ๓๘ ๑๓ ครู / ช านาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตออร ์ ง 256 
๙๖ นายเขตรัตน์  มวํงสุข ๓๑ ๗ ครู / ช านาญการ ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ง 180 
๙๗ นางพราหมณ์พันธ ์ ชาติสุทธิ ์ ๕๘ ๓๘ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ.  ศิลปศึกษา ศ 96 
๙๘ นายประเสริฐ  สิตุธะ ๕๙ ๓๘ ครู / ช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ ศ 24 
๙๙ นางอรนุช  จันทร์เพ็ญศรี ๔๗ ๑๖ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน ศ 112 

๑๐๐ นายสถาพร  บุญจิตร ๔๐ ๘ ครู / ช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศ 32 
๑๐๑ นายณพลพงศ์  ดว๎งกลัด ๕๔ ๒๗ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ.  ศิลปศึกษา ศ 40 
๑๐๒ นายอิสระ  วีระน๎อย ๓๗ ๖ ครู / ช านาญการ ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา ศ 114 
๑๐๓ นางก าไร  โสภาพ ๓๙ ๘ ครู / ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ ศ 56 
๑๐๔ นายศุภชยั  ชลาสินธุ ์ ๓๖ ๘ ครู ค.บ. ดนตรีศึกษา ศ 48 

๑๐๕ นายกิตติศักดิ์  แสงจันทร ์ ๓๗ ๒ ครู ศศ.ม. 
วิทยาการดนตรีและ

นาฏศิลป ์
ศ 56 

๑๐๖ นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง ๓๓ ๘ ครู ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย ศ 32 
๑๐๗ นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ ๓๓ ๒ ครู ศล.บ. ออกแบบประยกุต์ศิลป ์ ศ 40 
๑๐๘ นายสรรเพชร  พันธุ์ค๎า ๕๘ ๓๖ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. สุขศึกษา พ 88 
๑๐๙ นางสมบูรณ์  อํอนชุล ี ๕๙ ๓๕ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน พ 24 
๑๑๐ สิบเอกสมพร  เล็กข า ๕๗ ๓๓ ครู / ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา พ 48 

๑๑๑ นางเจริญด ี  สาดจีนพงษ ์ ๕๘ ๓๕ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.ม. 
เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
พ 32 

๑๑๒ นายศาสตรา  คุณโทถม ๒๖ ๒ ครูผู๎ชํวย ค.บ. พลศึกษา พ 56 
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~ ๕๕ ~ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหนํง/ 
วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก 

สอน
วิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑๑๓ วําที่ร.ต.นพดล  โอชา ๒๕ ๑ ครูผู๎ชํวย กศ.บ. พลศึกษา พ 64 
๑๑๔ นางสาววิมล  จันทวงค์ ๓๒ ๐ ครูผู๎ชํวย วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา พ 40 
๑๑๕ นางนิตยา  กลํอมจิตร ๕๒ ๒๕ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.ม. การแนะแนว น 56 
๑๑๖ นางอุํนเรือน  พรมบาง ๕๓ ๒๘ ครู / ช านาญการพิเศษ กศ.ม.  เทคโนโลยีฯ  น 56 
๑๑๗ นายชาญวิทย ์ พันธ์ศุภะ ๓๓ ๔ ครู ศศ.บ จิตวิทยาองค์การ น 60 
๑๑๘ นางสาวญาณาภรณ์  จันทรห์อม ๒๗ ๐ ครูผู๎ชํวย วท.บ. จิตวิทยา น 24 

 

พนักงานราชการ 
 

ที่ 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ

อายุ
ราช
การ 

 

ต าแหนํง/ 
วิทยฐานะ 

 
วุฒ ิ

 
วิชา เอก 

สอน
วิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นายปรารถนา  บัวตูม ๓๘ ๔ - ค.บ. พลศึกษา พ 24 
๒ นายอภิสิทธิ์  วงศ์สุทธิ ์ ๓๕ ๔ - วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ง 24 
๓ นางสาวณิชาพิชญ ์ ฉัตรมานพ ๓๕ ๒  - ค.บ. ภาษาอังกฤษ อ 96 
๔ นางสาวอมรรัตน์  โพธิอ์ํอง ๒๔ ๐ - ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ ค 72 

 
    ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นายอดิศร   แพรสีนวล ๖๑ ๓๙ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ว 24 
๒ นายปยิะพงศ์  แสงเงิน ๒๘ ๒ ค.บ. สังคมศึกษา ส 40 
๓ นางสาวสุรินทรา  แสงฤทธิ ์ ๒๖ ๒ กศ.บ. คณิตศาสตร์ ค 32 

 
  ครูต่างชาติ  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก 

สอน
วิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑ Miss Shirlyn C. Sacpa  ๓๔ ๘ 

 
Bachelor of  

Secondary Education  
อ 32 

๒ Mr.Aaron Frederick Duncan ๓๖ ๑  Bachelor of  Arts อ 32 
๓ Mr.Derrick Njekoh Buma ๒๖ ๐  Bachelor of Education อ 32 

 
 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก  ๑๑๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๙๓ 

      จ านวนครูที่สอนตรงตามความถนัด  ๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗ 
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~ ๕๖ ~ 
 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑ ผลงานครูดีเดํน 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายชาญณรงค์  ยาสุทธิ 

- รับรางวัลพํอตัวอยําง 2562 
- รางวัล “พระพฤหัสบดี”  ประจ าปี 2562 
ระดับจังหวัด นครสวรรค์ ประเภทบุคคล  
กลุํมท่ี 2 ผู๎บริหารสถานศึกษา 

- จังหวัดนครสวรรค์ 
- สกสค.นครสวรรค์ 

นางวนิดา  จันทร์เขียว 

- รางวัล ครูดีไมํมีอบายมุข ประเภทผู๎บริหาร
ถานศึกษา ประจ าปี 2562 
- ผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดํน 
ประจ าปี ๒๕๖2 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 

- คุรุสภา 
 
- สมาคมผู๎บริหารแหํง
ประเทศไทย 
- สพม.42 

นางจินตนา  พรมชัยชนะ 

- รางวัล ครูดีไมํมีอบายมุข ประเภทผู๎บริหาร
ถานศึกษา ประจ าปี 2562 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
- ผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดํน 
ประจ าปี ๒๕๖2 
 - ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
วงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 

- คุรุสภา 
 
- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สมาคมผู๎บริหารแหํง
ประเทศไทย 
- สพม.42 
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~ ๕๗ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางนวลศรี  สัตยวงศ์ทิพย์  

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  การประกวดหนังสือเลํมเล็ก     
ม.1-ม.3 

- สพม.42 
- สพม.42 

นางเกวลี  ชนะชัย 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง  การ
แขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นางจิตธิดา  จรบุรี 

- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี ๑๑ 
(๖ บท) ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 

- คุรุสภา 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 

นางทิพวรรณ  ชวนะรานนท ์

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
หนังสือเลํมเล็ก ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.4-ม.6 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 

นายณคพศ  ปิยภัทรกุล 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
กวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.
4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ 
(๔ บท) ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 

- สพม.42 

 
 

 

- สพม.42 

นายกฤษฎา  อ่ิมพงษ์ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
กวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท)  
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี ๑๑  

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ 

- สพม.42 
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~ ๕๘ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายกฤษฎา  อ่ิมพงษ์ (ตํอ) 

(๖ บท) ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ 
(๔ บท) ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นางชุลีกร  พิมลศรี 

- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 
- รางวัลผู๎ควบคุมทีมได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 กิจกรรมการแขํงขันตอบค าถามใน
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
ระดับมัธยมศึกษาต๎น ครั้งที่ 25 ประจ าปี 
2562 ระดับจังหวัด 

- คุรุสภา 
- สพม. 42 
 
- สพม. 42 
 
- สโมสรไลออนส์สากล
ภาครวม 310-A2  
จังหวัดนครสวรรค์ 

นางนุชจรี  จันทร์เกิด 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 

- สพม. 42 

นางพรรณภา  อํอนอุทัย 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
ตํอค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  การประกวดหนังสือเลํมเล็ก     
ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
หนังสือเลํมเล็ก ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.4-ม.6 

- สพม. 42 
 
 
- สพม. 42 
 
- สพม. 42 
 
 
- สพม. 42 
 
- สพม. 42 
 
- สพม. 42 

นางสาวบงกชรัตน์  โลหะกรด 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การทํองอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ   
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 

 
- สพม. 42 
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~ ๕๙ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวบงกชรัตน์  โลหะกรด 
(ตํอ) 

ยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.1-ม.3  

นางสาวรจเรข  เกษส าโรง 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
พินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 

- ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 การแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
ภาษาไทย ครั้งที่ 3 ระดับม.5 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

- สพม. 42 
 
- กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระ
พระเกียรตินวมินทราชู 5 
ภูมิภาค 

นางสาวปรางฝัน  แสงโพธิ์ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
พินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 

- สพม. 42 

นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง 
- ครูผู๎ควบคุมสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับ
ดีเดํนกิจกรรมรอบรู๎วรรณคดี ระดับชั้น         
ม.4-ม.6 

- สพม. 42 

นางวัชรี จันทนามล 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)      
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นางพิมลพรรณ   ทาจวง  
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 

- สพม. 42 

นางสาวณัฐนพิน  จันทรวรชาต 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

- สพม. 42 

นางสาวนภสวรรณ  การสมพิศ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 

- สพม. 42 
 
- สพม. 42 

นายกิตติธัช  แสงดี 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

- สพม. 42 
 
- สพม. 42 

นางสาวจารุวรรณ  เส็งสุข 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันเลํานิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

- สพม. 42 

นางสาวศิริภัทร  มั่นเขตกิจ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
พูดภาษาจีน ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
พูดภาษาจีน ม.4-ม.6 
 
 

- สพม. 42 
 
- สพม. 42 
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~ ๖๐ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุชาดา  แซํอ้ึง - ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน - สพม. 42 

นางอลิสา  วีระน๎อย 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.1-ม.3 

- สพม. 42 

นางอาทิตยา  พิลึก 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
เลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling)       
ม.4-ม.6 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม. 42 

นางสาวลาภิสรา  วงค์หล๎า 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
พูดภาษาจีน ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
พูดภาษาจีน ม.4-ม.6 

- สพม. 42 
 
- สพม. 42 

นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร  

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)      
ม.4-ม.6 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ 

นางนภาวรรณ  กลางนภา 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
สร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3 

- สพม. 42 

นางชาลิสา  เอมอ่ิม 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

- สพม. 42 

นายวราวัฒน์  กลั่นหุํน 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม. 42 
 
 
 

- สพม. 42 

นางสมจิตร  เพ็ญวิจิตร 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

- สพม. 42 

นางสาวรุ๎งกานต์  เอมบัว 
- รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- ครูที่ปรึกษานักเรียนรางวัลโครงการเยาวชน 

- สพม. 42 
 
- ศาลเยาวชนและ 
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~ ๖๑ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวรุ๎งกานต์  เอมบัว (ตํอ) 

คนดีศรีสังคม ประจ าปี พ.ศ.2562 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
ตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.4-ม.6 

- ผู๎ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน การแขํงขัน   

ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข             
รุํน มัธยมตอนต๎น 

ครอบครัวจังหวัด
นครสวรรค์ 
 
- สพม. 42 
 
 
- สมาคมครอสเวิร์ดเกม  
เอ แม็ท ค าคม และซูโดกุ
แหํงประเทศไทย 

นางสาวมณินทร  อูปแก๎ว 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร๎างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
ตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

- สพม. 42 
 
 
- สพม. 42 

นางสาวณัฐกานต์  อารีรัตนเวช 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
สร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

- สพม. 42 
 
 
- สพม. 42 

นางฟารีดา  สังข์ขาว 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร๎างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

- สพม. 42 

นางสาวอุชุกร  ชัยประภา 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง  การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 

- โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
- สพม. 42 

นางกนกวลี  ปานตา 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันซู
โดกุ ม.4-ม.6  
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
 

- สพม. 42 
 
- สพม. 42 
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~ ๖๒ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สิบเอกสุชาติ  สร๎อยสวิง 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศ กองพันสวน
สนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2562  

- ศน.นศท.มทบ.31 

นายวิรัช  ญาณปัญญา 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญ เงิน การแขํงขัน
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง  การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญ ทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
- สพม. 42 

นายสุรเดช  วงศ์กระจําง 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์          
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง 
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 

- สพม. 42 

นายฉลอง  เกษรบัว 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
หุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันอากาศยานบังคับด๎วย
วิทยุ ประเภทพิชิตเปูาหมาย ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 

- สพม. 42 

 
- สพม. 42 
 

นางกนกพร  จีนมหันต์ 

- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

- คุรุสภา 
- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม. 42 
 
 

- สพม. 42 
 

นางนภัสวรรณ  นุชชม 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

- สพม. 42 
 

นางสาวสินจัย  ชาริดา 
- รางวัลครูดีเดํนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทย-
ศาสตร์ 

- สพม. 42 
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~ ๖๓ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสินจัย  ชาริดา (ตํอ) 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์               
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์   ม.4-ม.6 
- ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ที่ 2 การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับภาค  วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แหํงชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2562 เรื่อง
เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติโดยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 
 
- สมาคมวิทยาศาสตร์
แหํงชาติประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์รํวมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวศศิภัสสร  พูลทอง 
 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม. 42 
 

นายสนธยา  รอดแสวง 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข     
ม.1-ม.6 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 

นางกิตตินภา  เขตวิทย์ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นายสรรเสริญ  วีระพจนานันท์ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์               
ม.4-ม.6 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 

นายองอาจ  เมณฑ์กูล 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

- ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล
เหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องในงานสัปดาห์  

- สพม.42 
 
 
- สมาคมวิทยาศาสตร์
แหํงชาติประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์รํวมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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~ ๖๔ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายองอาจ  เมณฑ์กูล (ตํอ) 
วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 
2562 เรื่องราวตากผ๎าอัจฉริยะ 

 

นางสาวศรีนวล  วงษาพันธ์ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศ เดินสวนสนาม
ประจ าปีการศึกษา 2562 

- ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มทบ.ที่31 

นางสาวคัทธรียา  โคตรสีกุล 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายสุเมธ  สระทองแปูน 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์          
ม.4-ม.6 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 

นางสาววรรณวิภา  ห๎อยกอน 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายกนก   บุญญานุสรณ์ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน
อัจฉริยะภาพทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 3 ชั้นม.6 

- กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินท์ 5 ภูมิภาค  

นายพีรวิชญ์  เสือเผือก 

- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดเลํานิทานคุณธรรม  
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน
อัจฉริยะภาพทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 3 ชั้นม.5 

- คุรุสภา 
- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 

 
- สพม.42 
 
- กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินท์ 5 ภูมิภาค 

นางวิภา    จันทร์แจํม 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทย ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 

นางอ าพร  เขมะปัญญา 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน
อัจฉริยะภาพทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 3 ชั้นม.6 

- สพม.42 
 
- กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินท์ 5 ภูมิภาค 

นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การประกวดเพลงคุณธรรม        
ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
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~ ๖๕ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ (ตํอ) 
อันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทย          
ม.4-ม.6 

 

นายธนสาร  ปานอํอง 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การประกวดเพลงคุณธรรม       
ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับจังหวัด  

- สพม.42 
 
 
- คปภ. 

นางมณีกาญจน์  เจิมขุนทด 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นางธนวรรณ  มุขขันธ์ 

- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทย         
ม.4-ม.6 

- คุรุสภา 
- สพม.42 

นางสุวรรณา  ยุํนชัย 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม       
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวศิริพร  ศรีผึ้ง 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทย ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 

นางอุษา  ทองอํอน 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
เลํานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข 

- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน
อัจฉริยะภาพทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 3 ชั้นม.6 

- คุรุสภา 
- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 
- กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินท์ 5 ภูมิภาค 

นางสาวอังศุมาลินทร์  คชพงษ์ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม        
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับจังหวัด 

- สพม.42 
 
 
- คปภ. 

นายบรมพงศ์  สินบุญมา 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
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~ ๖๖ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายบรมพงศ์  สินบุญมา (ตํอ) 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
- สพม.42 

นายจรินทร์  สิทธิวะ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุมรางวัลเหรียญทอง การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การประกวดภาพยนตร์สั้น ผลงาน
ระดับประเทศ  โครงการการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล๎อม ปี2562 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
ภาคเหนือ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับจังหวัด 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน
อัจฉริยะภาพทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 3 ชั้นม.5 
 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 
 

- สพม.42 
 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
- คปภ. 
 
 
 
 
- กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินท์ 5 ภูมิภาค 

นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ - รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข - คุรุสภา 

นายอดิศร   ชนะโลก 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ตอบปัญหาชําง ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ชํางเชื่อมโลหะ ม.4-ม.6 

- สพม.42 
 
- สพม.42 

นายโกเมศ  ทังสุพานิช 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ตอบปัญหาชําง ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง   
ม.4-ม.6 
 

- สพม.42 
 
- สพม.42 

นายชัยมงคล  เทพวงษ์ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

 - ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-ม.3 
 

 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ ๖๗ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางอาทีวร   ใจการุณ - ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน 

การสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)      
ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การสร๎างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การสร๎าง Motion Infographic ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
ภาคเหนือ 

- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- คปภ. 

นางสุทธินี  โอภาษี 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว       
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นายทวี  ไวยมิตรา 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 

- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 

นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ 
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 
 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
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~ ๖๘ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสุวิมล  อินอ๎าย 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ 
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 

นางสาวพิมพ์นภา  มาลัย 
 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันท าอาหารคาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ 
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 
 

- สพม.42 
 

นางนันทนิจ  ดารายิ้มฤทธิ์ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  การแขํงขันการสร๎างเกม
สร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
การสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor 
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-ม.3 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
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~ ๖๙ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

วําที่รต.หญิงบุญญาพร  น๎อยธรรม
ราช 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การประกวดโครงงานอาชีพ       
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ม.1-ม.3  
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว       
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันท าอาหารคาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  
ม.1-ม.3 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 
 
 

 

นายปัญญา  พรมพิทักษ์ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันการจัดสวนถาด     
แบบชื้น ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง         
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก    
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 

นางสาววรินทรัตน์  เงินสุข 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท      
บินนานสามมิติ (3D)  ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง   
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
เขียนแบบ ม.1-ม.3  
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
เขียนแบบ ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
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~ ๗๐ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาววรินทรัตน์  เงินสุข (ตํอ) อันดับที่ 2 การประกวดโครงงานอาชีพ       

ม.4-ม.6 
 

น.ส.กิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)     
ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การสร๎างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  การแขํงขันการสร๎างเกม 

สร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การสร๎าง Motion Infographic ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
การสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor 
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การประกวดภาพยนตร์สั้น ผลงาน
ระดับประเทศ  โครงการการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล๎อม ปี2562 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
ภาคเหนือ 

- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
 
- กรมประชาสัพพันธ์ 
 
 
 
- คปภ. 

นายแสวง  สาริวงษ์ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ชํางเชื่อมโลหะ ม.4-ม.6 

- สพม.42 
 

นายเขตรัตน์  มํวงสุข 
- ครูผู๎ ผํานการคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนน า
การจัดการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ  

- สพฐ. 

นางพราหมณ์พันธ์  ชาติสุทธิ ์

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑การแขํงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขัน
สร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 
 

- สพม.42 
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~ ๗๑ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายประเสริฐ  สิตุธะ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
วาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางอรนุช  จันทร์เพ็ญศรี 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข     
ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-ม.6 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 

 
 
 
 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
 

นายสถาพร  บุญจิตร 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
วงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ  

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 

- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
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~ ๗๒ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายสถาพร  บุญจิตร (ตํอ) 

อันดับที่ 1 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย     
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง     
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.4-ม.6 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 

นายณพลพงศ์  ด๎วงกลัด 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑การแขํงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแขํงขันประติมากรรม         
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน 
"ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขัน
สร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 
 
 

 
 
 

- สพม.42  
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
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~ ๗๓ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายณพลพงศ์  ด๎วงกลัด (ตํอ) การแขํงขันประติมากรรม ม.4-ม.6 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข      
ม.1-ม.6 

 
- สพม.42 

นายอิสระ  วีระน๎อย 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแขํงขันประติมากรรม          
ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน 
"ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม  รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขัน
วาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
การแขํงขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
- ได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข๎า
รํวมปฏิบัติงานศิลปะกับศิลปินนานาชาติ 
“Honoi Art Connecting International 
Art Exhibition and Workshop Vietnam 
2019” 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- Hanoi 
University,Vietnam 

นางก าไร  โสภาพ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข      
ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-ม.6 
 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 
 
 
 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
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~ ๗๔ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายศุภชัย  ชลาสินธุ ์

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข     
ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 

นายกิตติศักดิ์  แสงจันทร์ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
เดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข     
ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม       
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก       
ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.1-ม.3 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 
 

- สพม.42 
 
 
- สพม.42 
 
 
- สพม.42 

นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-ม.6 
 
 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
 
 
 

 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 
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~ ๗๕ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

- สพม.42 
 
- สพม.42 
 
- สพม.42 

นายสรรเพชร  พันธุ์ค๎า 

- รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา 
- ครูผู๎ฝึกซ๎อม รางวัลชนะเลิศ วอลเลํย์บอล 
“ซีเล็ค” เยาวชนชาย ชิงชนะเลิศ แหํง
ประเทศไทย ประจ าปี 2562 
- ครูผู๎ฝึกซ๎อม รางวัลชนะเลิศ วอลเลํย์บอล
ยุวชน รุํนอายุ 14 ปี ชิงชนะเลิศแหํงประเทศ 
-  ครูผู๎ฝึกซ๎อม รางวัลชนะเลิศ วอลเลํย์บอล
ชาย ในการแขํงขันกีฬาระหวํางโรงเรียน
สํวนกลางและสํวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ 
ประจ าปี 2562 

- สพม.42 
 
- สมาคมวอลเลํย์บอลแหํง
ประเทศไทย 
 
- สมาคมวอลเลํย์บอลแหํง
ประเทศไทย 
- สมาคมกีฬาจังหวัด 
นครสวรรค์ 

นางสมบูรณ์  อํอนชุลี - ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นายศาสตรา  คุณโทถม 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
 

- งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที ่
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 
 

 
- สพม.42 

วําที่ร.ต.นพดล  โอชา 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาววิมล  จันทวงค์ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางนิตยา  กลํอมจิตร - รางวัล ครูสร๎างคุณงามความดีในวิชาชีพครู 
 

- มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ 
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~ ๗๖ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายปรารถนา  บัวตูม 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันกีฬา
วอลเลํย์บอล PEA ระดับภาคเหนือ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน
กีฬาวอลเลํย์บอล “ยุวชนเอสโคลํา”  ประเทศ
ไทย 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
รุํนอายุ 14 ปี แหํงประเทศไทย 

- สมาคมวอลเลํย์บอลแหํง
ประเทศไทย 
 

นายอภิสิทธิ์  วงศ์สุทธิ์ 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
หุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขํงขันอากาศยานบังคับด๎วย
วิทยุ ประเภทพิชิตเปูาหมาย ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
เขียนแบบ ม.1-ม.3  
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
เขียนแบบ ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นานสามมิติ (3D)     ม.1-ม.3 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 

- สพม.42 
 
 
 

- สพม.42 
 
 

- สพม.42 
 

- สพม.42 
 
 

- สพม.42 
 

นางสาวณิชาพิชญ์  ฉัตรมานพ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ม.1-ม.3 

- สพม.42 

 

นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์อํอง 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
สร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3 

- สพม.42 

 
 
- สพม.42 

 

นายปิยะพงศ์  แสงเงิน 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 

นางสาวสุรินทรา  แสงฤทธิ์ 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
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~ ๗๗ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุรินทรา  แสงฤทธิ์ (ตํอ) การแขํงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - สพม.42 
Miss Shirlyn C.Sacpa - ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน

ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)      
ม.4-ม.6 

- งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 
69 ปกีารศกึษา 2562 ระดับชาต ิ
ภาคเหนือ (สพม.) สพฐ. 
- สพม.42 

Mr.Kenneth Orestes 
Pascual Figueras 

- ครูผู๎ควบคุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.1-ม.3 

- สพม.42 

 
ผลงานนักเรียนดีเด่น 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวชลธิญา  โพธิ์ทอง 
นายปวิตร  บุญเฟือง 
นางสาวศุภนิดา  ผดุงโภชน ์

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงกลํองบุณ  พํุมสละ 
เด็กหญิงกัลยา  กระตํายทอง 
เด็กหญิงไอริน  ศรีแก๎ว 
 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวกมลวรรณ  สาระพัฒน์ 
นางสาวนภัสสร  สุวรรณชัย 
นางสาวอรณิช  เชิงเอ่ียม 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นางสาวชมสุดา  แก๎ววิเขียร 
นายณัฐพงศ์  พานิชการ 
นางสาวศุทธินี  สุโกมง 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายคุณานนท์ มงคลอิทธิเวช 
เด็กชายพลวัติ เข็มทอง 
เด็กชายมนัญชัย มังกร 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
หุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวชลธิชา พิลึก 
นายณัฐนันท์ จันทร์เกิด 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
ตอบปัญหาชําง ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงกมลวรรณ หมั่นเขตกิจ 
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุตรน๎อย 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
เขียนแบบ ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวพรรัตน์ ข าดิษฐ 
นายพิชิตพงษ์ พุทธจันทร์ 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
เขียนแบบ ม.4-ม.6 

- สพม.42 
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~ ๗๘ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายสุระเดช ค าหอม  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง "กีฬานักเรียนอาเซียน 2019 

ครั้งที่ 11"/ 11th Asean 
School Games 2019 
Semarang Indonesia ณ 
ประเทศอินโดนีเชีย         

นายศุภชัย  ค าหอม รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
นายยศพัทธ์ มาสุภาพ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

เด็กหญิงลออรัตน์ ศรีสังวรณ์ 
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทวีชาติ 
เด็กหญิงสุประวีณ์ ภูํระหงษ์ 

รางวัลเหรียญทองแดง  
ระดับ ม.ต๎น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์อรําม 
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โสภาพ เด็ก
หญิงณัฐณิชา แฝงชมพู 

รางวัลชมเชย  
ระดับ ม.ต๎น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

เด็กชายอรรถพล ใจแก๎ว  
เด็กชายภัทรดนัย จันทรังษี 
เด็กชายนันทกรณ์ ขันตี 

รางวัลชมเชย   
ระดับ ม.ต๎น สาขาชีวภาพ 

นางสาวสตรีรัตน์ ดรุณเพ็ชร 
นางสาวเยาวลักษณ์ ยี่เฮง 
นางสาวธนัชชา แสงทอง 

รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์สาขา
กายภาพ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวสุดารัตน์ ชื่นจิตร์                              รางวัลชมเชยในการประกวดแข่งขันวาด
ภาพตามจินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายธนบดี แตงสวน  
นางสาวปริศนา เดํนปัญจพล 
นางสาวสโรชา ศาสตรานนท์              

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับ        
ม.ปลาย ประเภทการใช๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร     

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวพรรษชล พงษ์สา  
นายศุภณัฐ สดสอาด  
นายอภิสิทธิ์ โกสุข 

รางวัลเหรียญทองแดง โครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทสร๎างทฤษฎี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

นายวุฒิชัย หมีน๎อยสังวาลย์ รางวัลเหรียญทองแดง A-Math ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายพัชรพล รักธัญญการณ์ รางวัลเหรียญทองแดง ซูโดกุ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายจักรกฤษ ทองประดับ 
นางสาวสุภาวดี เกียรติสุทธจิต 
นางสาวปัณฑิตา พวงมาลา 
นางสาวพลอยไพลิน นพรัตน์  
นายอนุสิทธิ์ จันทรา  

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
/รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค 2 
นครสวรรค์ รายการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และสํงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ภาค 2 
(นครสวรรค์) 

นายชลธี มัณทัศน์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับจังหวัด 
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~ ๗๙ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชาย กฤชก าภู หุํนอินทร์ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต๎น 
งาน Artists Market ณ ศูนย์
การเรียนรู๎ภูทอง จังหวัด
นครสวรรค์ นางสาว สุดารัตน์ ชื่นจิตร รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
นายนพนันท์ พันธ์กลิ่น     รางวัล เด็กประพฤติดี มีค่านิยม            

จังหวัดนครสวรรค์ 
คณะกรรมการสภานักเรียน
จังหวัดนครสวรรค์ 

นายยศพัทธ์ มาสุภาพ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขํงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหํงชาติ ครั้งที่ 41    
''อุดรธานีเกมส์'' 

นายปัณฑ์ธร กันทรัพย์ รางวัลโครงการเยาวชนคนดีศรีสังคม 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรค์ 

เด็กหญิงวรัญญา  แก๎วเพ็ชร - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการทํอง
อาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
การทํองอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 

นางสาวณิชกานต์  ไป๋สกุล 
นางสาวสุภัสสภา   อํุนศรี 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันกวีเยาวชน
คนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันกวี
เยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท)    
ม.4-ม.6 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 

เด็กหญิงจิรภิญญา  ทัดนุํม - รางวัลเหรียญ เงิน การแขํงขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันคิด
เลขเร็ว ม.1-ม.3 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 

เด็กหญิงฐิติมา  พันสุด - รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันซูโดกุ 
ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน  
ซูโดกุ ม.1-ม.3 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 

นางสาวตริตาภรณ์  เขียวอุบล 
นายภูมิมินทร์  ปิตาโส 
นางสาวเพ็ญนภา  โชติพรมราช 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์               
ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์               
ม.4-ม.6 

- สพฐ. 
 
 
- สพม. 42 

เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พันธ์ชัย 
เด็กชายมุจลินท์  ค าสาลี 

- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
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~ ๘๐ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
(ต่อ) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์          

ม.1-ม.3 
 

นายพิสิฐ  นิ่มพงษ์ 
นายเฮงเจริญ  พรวรรณพงศา 

- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์          
ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์          
ม.4-ม.6 

- สพฐ. 
 
 
- สพม. 42 

เด็กชายศุภกานต์  วินิจสร 
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดาราเพ็ญ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)     
ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ 
(3D)     ม.1-ม.3 

- สพฐ. 
 
 
- สพม. 42 

นางสาวกุลนิษฐ์  วังหอม 
นายจีรศักดิ์  สีดา 
นางสาวชมพูนุช  รักกลิ่น 
นางสาวชลลดา  บัวอุไร 
นางสาวณภัทร  จันทร์เชื้อ 
นางสาวณภัทประภา  กุลบุตร 
นางสาวณัฎฐธิดา  นาคเณร 
นางสาวณัฐธนภัทร  แสงคร๎าม 
นางสาวธนิดา  กะระกล 
นางสาวธันยพร  ศรีพิพัฒน์เจริญ 
นางสาวปวิตรา  รอดเภา 
นางสาววาสนา  หรั่งอุทก 
นางสาววิชุดา  หุํนอินทร์ 
นายศรายุธ  ยามมี 
นางสาวศศิธร  นํวมโต 
นางสาวสาวิตรี  ทักษี 
นางสาวสุวิมล  บุญตั้ง 
นางสาวอภิญญา  แคล๎วโยธา 
นางสาวแก๎วนภา  ศรีทับทิม 
นายไชยวัฒน์  ศรีคงทน 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดละคร
คุณธรรม ม.1-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

เด็กหญิงฐาปนี  จันส ี
เด็กชายณัฐพงศ์  แซํพําน 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
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~ ๘๑ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
(ตํอ) มารยาทไทย ม.1-ม.3  
เด็กชายธนากร   พรมวะราภรณ์ 
เด็กชายพิสิฐชัย    สุขขวัญ 
เด็กชายโชติกุล    โพธิ์สะอาด 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแขํงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
ประติมากรรม ม.1-ม.3 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

นายธนทฤษ์   ศรรุํง 
นายธัชพล   สิทธิ 
นายเนติพงษ์   สิทธิวงษา 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแขํงขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
ประติมากรรม ม.4-ม.6 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

นางสาวกาญจนา  อินข า 
เด็กชายกิตติกร  แก๎วแหวน 
นายจักกฤษ  ทองประดับ 
นางสาวจารุวรรณ  นาด า 
นายชลธ ี มัณทัศน์ 
นางสาวณัฐณิชา  หาญใจไทย 
นายณัฐพงศ์  พาณิชย์ 
เด็กหญิงณัฐภัทร  อมรพิศาล 
นางสาวณิชาภัทร  สุดจิตต์ 
เด็กหญิงทักษิณี  แวมประชา 
นางสาวทิพย์วารีย์  นิ่มสวัสดิ์ 
เด็กชายธีรศักดิ์  เซียรัมย์ 
เด็กชายผาภูมิ  บุญพันธ์ 
เด็กชายพลกฤต  นิ่มพงษ์เด็กชาย
พีรพัฒน์  เพียรชัยภูม ิ
เด็กหญิงฟูาใส  วัชชวงษ์ 
นายภัคพล  สุวรรณชาติ 
เด็กชายรัชชานนท์  อํอนศรี
เด็กชายรัฐภูมิ   แสงสร๎อยนาย
รัตนกิตติภัทร  สิงห์เถื่อนเด็กชาย
วิชชากร  สังขดิษฐ์ 
นายศิริพร  กาบทอง 
นางสาวศิริพร  บัวงาม 
เด็กชายศุภวิชญ์   ยิ้มเจริญ
นางสาวสตรีรัตน์   ดรุณเพ็ชร 
นางสาวสมาพร  รัตนวราห  
นางสาวสุวิมล  นามวงศ์ 
เด็กชายไพศาล  จึงวิบูลย์สถิย ์ 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันวงดนตรี
ลูกทุํง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันวง
ดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
 
 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
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~ ๘๒ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวรัญชนา  ปานทอง - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันขับ
ร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

- สพฐ. 
 
 
- สพม. 42 
 

เด็กชายวีรวิทย์  เอ่ียมวิจารณ์ - รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเดี่ยวขลุํย
เพียงออ ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
เดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.1-ม.3 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

เด็กหญิงชลดา  ชูศรีทอง
เด็กหญิงณฐพร  รักษ์สุรวงศา 
เด็กชายธีระศักดิ์  คนเที่ยง 
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงศ์พรต 
เด็กชายพงศธร  อุดรศรี 
เด็กชายภากรพงค์  เบี้ยจรัส 
เด็กหญิงวิชุดา  ฮ้ันโตตุ๎น 
เด็กชายวีรวัตร  ณ วิจิตร 
เด็กชายสรยุทธ  พรามนุช 
เด็กหญิงเรืองรฎา  อํองเล็ก 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันร าวง
มาตรฐาน ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันร า
วงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

นางสาวจุฑามาศ  เกษส าโรง
นางสาวธีรดา  พันวัน 
นายนพนันท์  พันธ์กลิ่น 
นายนาถวัฒน์  ชํวยไทย 
นายปริวรรต  ถิ่นน๎อย 
นางสาวพรพรรณ  เทพพิทักษ์ 
นางสาวพัชราภรณ์  สุพรรณภูวงศ์ 
นายพีรพัฒน์  ฉวีจันทร์ 
นายสพล  ทองสุก 
นางสาวอาทิตติญา  สายบุตร์ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันร าวง
มาตรฐาน ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขันร า
วงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

นางสาวนฤด ี โพธิ์ทอง - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเลํานิทาน 
(Story Telling) ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
เลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

นางสาวกชกร   พันธุ์ปัญญา 
นายจีรพัฒน์   ช าเรือง 
นายชัยวิชิต   เจริญสุข 
นางสาวรุจรดา   ศรีมหรรณ์ 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันละครสั้น 
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
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~ ๘๓ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวศิรประภา   ทิมพูล (ตํอ)   
นางสาวกัญญาณัฐ  ดํานขุนทด 
นายณัฐนนท์  เติมแก๎ว 
นายธนพัฒน์  กันต์นิกูล 
นางสาวน้ าฝน  กลิ่นนิ่มนวล 
นางสาวพรรพัชรา  เพชรถึก 
นายรัชเนศ  ยอดนิล 
นางสาววิชญาพร  เพชรรัตน์ 
นางสาวศศิประภา  รุํงไทย 
นางสาวศิรดา  ตระกูลรังสิ 
นางสาวสุวนันท์  ค าสุข 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันกิจกรรม
สภานักเรียน ม.1-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

เด็กชายคุณานนท์  มงคลอิทธิเวช 
เด็กชายพลวัติ  เข็มทอง
เด็กชายมนัญชัย  มังกร 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันหุํนยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
หุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

เด็กหญิงจิรวรรณ  จินดา 
เด็กหญิงชญานิศ  เดชปาน 
เด็กหญิงธนัชภรณ์  ปันเมนท์ 
เด็กหญิงธนิดา  หมูํอ าพันธ์
เด็กหญิงวรรณิษา  ชาดี 
เด็กหญิงเปมิกา  เหมือนสังดี 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ         
ม.1-ม.3 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

นางสาวกนกนิภา  บุญยัง 
นางสาวกัลยรัตน์  จักษุศรี 
นางสาวดาริกา  ละมุดเทศ 
นางสาวศิริวรรณ  ภูํจุฬา 
นางสาวสิดาพร  โพธิ์ยอด 
นางสาวเพชรนภา  บัวมาก 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์
บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
ประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6 
 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

เด็กหญิงกาญจนณัฐ  สุํนนิ่ม 
เด็กหญิงญาณิศา  สิงคห์คา 
เด็กหญิงสุดาทิพย์  ค าสิทธิ์ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันท าอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 

- สพฐ. 
 
- สพม. 42 
 

เด็กหญิงจิรภิญญา ทัดนุ่ม 
 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัด
อุทัยธานี 

เด็กหญิงพญารติ  ลาภหิรัญ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
นายทยาวัต เศวตวนัส 

นายเกริกกรรชัย เกษสาคร 
 

- รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคิดเลข
เร็ว 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัด
อุทัยธานี 
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~ ๘๔ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงยวิษฐา  ผาสุขขี - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือ

สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
- สพม.42 

 นางสาวกนกวรรณ  มณีวรรณ - รางวัลเหรียญทองแดง  การแขํงขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงณรญา  ศิโรทศ - รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวปนัดดา   อํอนน๎อม - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายสหภพ  กิ่งค า - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันพินิจ
วรรณคดี ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวกาญจพร  แก๎วชัยศิลป์ - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงทิพย์สุกาญจน์  คนซื่อ - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายธนากร  เผือกสงค์ - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงจิดาภา  แสงสวําง 
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  พยานเขต
กาล 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันกวี
เยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) 
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กหญิงณัฐกานต์  ท๎วมนิ่ม
เด็กหญิงวิมลวรรณ  นิลวิจิตร 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวธัชพรรณ  ไชยมงคล - รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันตํอค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายธนเดช  สุขสมพงษ์ - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์    
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวศิริกัลยา  เลิศสุด - รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นายพชรพล  รักธัญญการณ์ - รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันซูโดกุ       
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงพลอยนภา  นิลวิจิตร
เด็กหญิงพิชญากร  แดงเล็ก 
เด็กหญิงเมธาพร  ริ้วทอง  
 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือ 
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

- สพม.42 
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~ ๘๕ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายธนกฤต  ราชวงค์ 
เด็กหญิงไอริณ  ปรากฎวงศ์ 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันตํอสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวพรรษชล  พงษ์สา 
นายวุฒิชัย  หมีน๎อยสังวาลย 
นายศุภณัฐ  สดสอาด 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร๎างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงนิชา  ค าชอบ 
เด็กหญิงนิศาชล  ค าชอบ 
เด็กหญิงปรียานุช  ขุนอาจ 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวธนัชชา  แสงทอง 
นางสาวสตรีรัตน์  ดรุณเพ็ชร 
นางสาวเยาวลักษณ์  ยี่เฮง 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายสรวิศ  คงแสนค า 
เด็กชายอาทิตย์  ตรงตํอมิตร 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันสร๎างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP  
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวชุติกาญจน์  เลขสุข 
นายสิรธีย์  มายืน 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันสร๎างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP  
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นายธนวัฒน ์ นิ่มฟัก - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายนันทกรณ์  ขันตี 
เด็กชายภัทรดนัย  จันทรังษี 
เด็กชายอรรถพล  ใจแก๎ว 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายธนบดี  แตงสวน 
นางสาวปริศนา  เดํนปัญจพล 
นางสาวสโรชา  ศาสตรานนท์ 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

- สพม.42 

 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทวีชาติ 
เด็กหญิงลออรัตน์  ศรีสังวรณ์
เด็กหญิงสุประวีณ์  ภูํระหงษ์ 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายณัฐวุฒิ  พูลสมบัติ 
นายธนดล  อบสิน 
นายธนภัทร  กล่ าโพธิ์ 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขํงขันอากาศยานบังคับด๎วยวิทยุ 
ประเภทพิชิตเปูาหมาย ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงดากานดา  สถาพร
เด็กหญิงพสุดา  ฉัตรโชติกมาก 
เด็กหญิงภัสสร  ผายภักดี 
 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

- สพม.42 
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~ ๘๖ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงรุํงทิวา เรืองโพธิ์ (ตํอ) 
เด็กหญิงศิราภรณ์  ชาวบ๎านคอย 

  

นางสาวชนากานต์  ภูํทอง 
นางสาวปรางทิพย์  อ่ิมน๎อย 
นางสาวปาริชาติ  เสือสวัสดิ์
นางสาวศศิวรรณ  สุพระค า 
นายอนุลาภ  แสนจันทร์ดี 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวรรณ - รางวัลเหรียญทอง การประกวดเลํานิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาววรรณลา  คล๎ายสุบรรณ - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นางสาวพรรณษา  กุหลาบศรี 
นางสาวพิมประภา  ส าเร็จกิจ
เจริญ 
นางสาวสุพิชชา  แสงสวําง 
นางสาวสุภาวิณี  พรมานะ 
นางสาวเดือนเพ็ญ  พวงศรี 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงจารุณี  ช๎างเขียว 
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธัญเจริญ 
เด็กชายนิตินัย  สุภาภพ 
เด็กชายภูวฤทธิ์  ทองไธสง 
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยิ้มหมวก 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์
สั้น ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวกินรี  แสงอาทิตย์ 
นายพรสวรรค์  สุระ 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์ละมัย 
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุขกุล 
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรมมงคล 
นางสาวทัดดาว  พุทธรักษา 
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีมหรรณ์ 
เด็กหญิงพรรษา  พยัคมาก 
เด็กหญิงพัชรี  บังแสงอํอน 
นางสาวละอองดาว  อินทเรืองศร 
นางสาวอภิญญา  ยอดฉัตร 
นางสาวอัญชิษฐา  พงษ์ปราโมทย์ 

- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสวดมนต์
แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายก๎องภพ   ภูศรีเทศ
เด็กหญิงเบญจพร   รัตนเจียมรังษี 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล-
ศึกษา ม.1-ม.3 

- สพม.42 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ ๘๗ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวนัชธิชา  เกตุทิม 
นางสาวอาทิตยา  พิทักษ์ 

- รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายกฤชก าภู   หุํนอินทร์ - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์
สร๎างสรรค์" ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวศศิประภา    สีทา - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์
สร๎างสรรค์" ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายอธิษฐ์  หลวงพนัง - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวปนัดดา   วรวาท - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายณัฐทัตพล   เสือเจริญ - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวสุดารัตน์   ชื่นจิตร ์ - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายภาณุวิชญ์   จ ารัสทอง - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย         
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กหญิงอภิญญา   อินทร์อรําม - รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันวาดภาพ
ลายเส๎น (Drawing) ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กหญิงขวัญฤดี   นามอาญา
เด็กหญิงสุจิตรา   พูลคุ๎ม 

- รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันสร๎างสรรค์
ภาพด๎วยการปะติด ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวนัชชนันท์   บุญญา - รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันวาดภาพ
ลายเส๎น (Drawing) ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายกิตติกร  ไทรทอง 
เด็กชายจิรภัทร  ศักดิ์เพ็ชร 
เด็กหญิงนิษฐา  ใจกล๎า 
เด็กชายพงษ์ธร   เพ็ญแจ๎ง 
เด็กชายภูชิช  มาสงํา 
เด็กหญิงอภิวิภาวดี  เพ็ง 
นายชัชนันท์  ด๎วงพิลา 

- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายธนภัทร  พันธุวงษ์ 
นางสาวปวีณา  ชาวนาฝูาย 
นายพิสิฐ  ฉลาดแย๎ม 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6 

- สพม.42 
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~ ๘๘ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายไพสิฐ  ฉลาดแย๎ม (ตํอ) 
นางสาวเกตน์ดารินทร์  พรมเวียง 

  

นายชลธ ี มัณทัศน์ - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงวันวิสาข์  สูงเนิน - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลง
ไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวรัญชนา  ปานทอง - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายพงษ์ศธร  เพ็ญแจ๎ง - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายภีมเดช  ชัยทาน - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นางสาวแพรเพชร  มงคลไทร - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงปณิชา  เขียวอุบล - รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กชายขวัญชัย  ช านาญเวช 
เด็กหญิงจันทรากานต์  สัมฤทธิ์ 
เด็กชายจิรภัทร์  ศักดิ์เพ็ชร 
เด็กชายทัตพร  กองแก๎ว 
เด็กหญิงนภสร  กองแพง 
เด็กหญิงนิษฐา  ใจกล๎า 
เด็กชายปภังกร  เก็งพัน 
เด็กชายปุณยวีร์  เหลืองหิรัญ 
เด็กหญิงรังสิมัน  ศรีรัตนะ 
เด็กหญิงวรณัน  ปรีชาจารย ์
เด็กหญิงสุภาวดี  เงินบ ารุง
เด็กชายอดิสร  โพธิ์เนียม 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)   
ม.1-ม.3 

- สพม.42 
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~ ๘๙ ~ 
 

 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวฉัตรชนก  ชั่งเปี่ยม 
นางสาวชาลิสา  พํุมนิล 
นางสาวณัฐวรรณ  บัวทอง 
นายธนภัทร  พันธุวงษ์ 
นายธรรมาวุธ  ปั้นวิชัย 
นายพิสิฐ  ฉลาดแย๎ม 
นางสาวศิรดา  บุญชํวย 
นางสาวสุนันทกานต์  คุ๎มมั่น 
นายอธิภัทร  ศรีสวัสดิ์โชคชัย
นางสาวเนตรนภา  ช านาญเวช 
นางสาวเสาวลักษณ์  ม๎วนหนู 
นายไพสิฐ  ฉลาดแย๎ม 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) 
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงทักษิณี  แวมประชา - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กชายกิตติกร  แก๎วแหวน - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กหญิงกัลญาณี  พีรัตน์ 
เด็กหญิงชนิตร์นัน  ชมมณี 
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เดชแสนศรี
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ธิอินทร์ 
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สาหรําย
เด็กหญิงสิตรา  ฤทธิเรืองศักดิ์ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวจุฑามาศ  เกษส าโรง 
เด็กหญิงชลดา  ชูศรีทอง 
นางสาวธาริกา  พรหมพานิชย์ 
นางสาวธีรดา  พันวัน 
นางสาวพรพรรณ  เทพพิทักษ์ 
นางสาวพัชราภรณ์  สุพรรณภูวงศ์ 
นางสาววิภาว ี บุญยรัตน์ 
นางสาวอาทิตติญา  สายบุตร์ 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์       
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงธิดารัตน์  ไผํบง - รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)           
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวภัคจิรา  บัวทิม - รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)    
ม.4-ม.6 

- สพม.42 
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~ ๙๐ ~ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงเมธาวี  ด ามินเศก - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 

2 การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) 
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กหญิงนภสมล   บุญเติม 
เด็กหญิงปรียาภรณ์   ทวีชาติ 
เด็กหญิงพิชญา   แซํพําน 
เด็กหญิงมณฑิตา   ศรีเพ็ญ
เด็กชายสหรัฐ   ค าเอ่ียม 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กหญิงชนนิกานต์   ทองสกล 
เด็กหญิงพิมลวรรณ   มิ่งเมือง 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันตํอศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายเพ็ชรรัตน์   เสตะรุน - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1  การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายสิทธินนท์   สมบุญโภชน์ 
เด็กหญิงอรัญญา   มีเสมอ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันพูด
ภาษาจีน ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวทิพย์วารี   นิ่มสวัสดิ์ 
นางสาวนภาภัทร   คล๎ายเกตุ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันพูด
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นายต๎นกล๎า   กลิ่นหอม 
นายถิรนัย   สุขแสวง 
นายศิรกานต์   เสือเจริญ 
นายสหรัฐ   พํุมเกิด 
นางสาวสุพัตรา  เสืออุดม 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันละครสั้น
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นายชัยมงคล    บัวเทศ - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีน   
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงจิรัชยา  สิงหะเทพ 
เด็กหญิงมณีวรรณ์  ผาติพลสิทธิ์ 
เด็กหญิงอนันตญา  มีมุข 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1  การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวพลอยสวย  พิลึก 
นางสาวสุชาดา  วงษ์ยศ 
นางสาวอริสา  แนํนอุดร 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือ
เลํมเล็ก ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงณัฐนันท์  แก๎วถึง 
เด็กชายปรินทร  ปั้นนาค 
เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีบรรเทา 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวด        
ยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวกัญญารัตน์  พิมมชาติ 
นางสาวธมลวรรณ  พรหมนิมิตร 
 นางสาวศุภาพิชญ์  ประทุมทอง 

- รางวัลเหรียญทอง การประกวด         
ยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.4-ม.6 

- สพม.42 
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ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวพลอยไพลิน  นพรัตน์ 
นายอนุสิทธิ์  จันทรา 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการตัดตํอ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายชาคริต  ชุมพลพันธ์ 
เด็กชายศิวกร  กลิ่นหอมอุทิศ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กหญิงวริศรา  ศานติธารา 
เด็กหญิงศิริรัตน์  ทิพย์เคลือบ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง 
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)       
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กชายปัณณวิชญ์  เนียมนาช 
เด็กชายสุกิจจณัฐ  ชุมชัยภูมิ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นางสาวลลนา  ยศพีรชัย 
นายสิรภพ  มั่นเขตวิทย์ 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กชายธนกร  เมณฑ์กูล 
เด็กชายปรวัฒน์  ชัยยัง 

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ      
อันดับที่ 2  การแขํงขันการสร๎างเกม
สร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายกชกร  เหลําแสงไทย 
นายชาญชิต  มั่นคงสุข 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง 
Motion Infographic ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงกัณลยา  ทนวิรักษ์ 
เด็กชายศุภเสก  มํวงศักดิ์ 

- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กชายจักรกฤต  เปลํงปัญญาคุณ 
เด็กชายพีรพัฒน์  ทองเกลี้ยง 

- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง 
Webpage ประเภท Web Editor        
ม.1-ม.3 

- สพม.42 

นายธนา  สมบูรณ์ทรัพย์ 
นายธวัชชัย  ตั้งมั่น 
นายเอกพงศ์  พงศ์ภักดี 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง         
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นายจักร ี มั่นเกษม 
นายชัชนันท์  คงอํอน 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ      
อันดับที่ 1 ชํางเชื่อมโลหะ ม.4-ม.6 

- สพม.42 

นางสาวนันท์สินี  ทองพันธุ์ 
นางสาวร าพึง  สุรินทร 
นางสาวหทัยรัตน์  บัวผัน 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ     
อันดับที่ 2 การประกวดโครงงานอาชีพ  
ม.4-ม.6 

- สพม.42 

เด็กหญิงกนกพร  โมกข์ศักดิ์ 
เด็กชายนพกร  ฉัตรรักษา 
เด็กหญิงวริศา  หนองแคน 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ     
อันดับที่ 1 การแขํงขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.1-ม.3 

- สพม.42 

เด็กหญิงวรรณษา ยาสุทธิ 
เด็กหญิงอริสรา แจํมเรือน 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขํงขัน
ตอบปัญหาชําง ม.1-ม.3 

- สพม.42 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌมิ  ปีการศึกษา 2562 
โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนต้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ห้อง 1 – ห้อง 2) ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 

มัธยมศกึษาปทีี ่1 มัธยมศกึษาปทีี ่2 มัธยมศกึษาปทีี ่3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค22102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23101 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว22102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 

ส21101 สังคมฯ 1.5 3 ส21103 สังคมฯ 1.5 3 ส22101 สังคมฯ 1.5 3 ส22103 สังคมฯ 1.5 3 ส23101 สังคมฯ 1.5 3 ส23103 สังคมฯ 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22104 

ประวัติศาสตร์ 
0.5 1 ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 
พ21102 พลศึกษา 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 0.5 1 พ22102 พลศึกษา 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 0.5 1 พ23102 พลศึกษา 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 0.5 1 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ21102 ศิลปศึกษา  1.0 2 ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ22102ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0 2 
ง21101 การงานฯ 1.0 2 ง21102 การงานฯ 1.0 2 ง22101 การงานฯ 1.0 2 ง22102 การงานฯ 1.0 2 ง23101 การงานฯ 1.0 2 ง23102 การงานฯ 1.0 2 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22102ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23101ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23102ภาษาอังกฤษ 1.5 3 

รวม 11 22 รวม 11 22 รวม 11 22 รวม 11.0 22 รวม 11 22 รวม 11 22 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

IS21201 1.0 2 IS21202 1.0 2 ว20201 1.0 2 ว20202  1.0 2 ว20203  1.0 2 ว20204  1.0  2 
ค20207  0.5 1 ค20208  0.5  1 ค20209 0.5 1 ค20210 0.5 1 ค20211 0.5 1 ค0212 0.5 1 
ง21207 คอมฯ 1 0.5 1 ง21208 คอมฯ 2 0.5 1 ง20209 คอมฯ 3 0.5 1 ง20210 คอมฯ 4 0.5 1 ง20211 คอมฯ 5 0.5 1 ง20212 คอมฯ 6 0.5 1 
ส21231 หน๎าที่ฯ 1 0.5 1 ส21232 หน๎าที่ฯ 2 0.5 1 ส22233 หน๎าที่ฯ 3 0.5 1 ส22234 หน๎าที่ฯ 4 0.5 1 ส23235 หน๎าที่ฯ 5 0.5 1 ส23236 หน๎าที่ฯ 6 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 
ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 
กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 

รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 
รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.5 600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 
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โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – การงานฯ (คอมพิวเตอร์) (ห้อง 3 – ห้อง 4) 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

มัธยมศกึษาปทีี ่1 มัธยมศกึษาปทีี ่2 มัธยมศกึษาปทีี ่3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค22102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23101 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว22102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 

ส21101 สังคมฯ 1.5 3 ส21103 สังคมฯ 1.5 3 ส22101 สังคมฯ 1.5 3 ส22103 สังคมฯ 1.5 3 ส23101 สังคมฯ 1.5 3 ส23103 สังคมฯ 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 
พ21102 พลศึกษา 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 0.5 1 พ22102 พลศึกษา 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 0.5 1 พ23102 พลศึกษา 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 0.5 1 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ21102 ศิลปศึกษา  1.0 2 ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0 2 
ง21101 การงานฯ 1.0 2 ง21102 การงานฯ 1.0 2 ง22101 การงานฯ 1.0 2 ง22102 การงานฯ 1.0 2 ง23101 การงานฯ 1.0 2 ง23102 การงานฯ 1.0 2 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22102

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 อ23101

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 อ23102

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 

รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 

รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 
IS21201 1.0 2 IS21202 1.0 2 ง20207 คอมฯ 7 1.0 2 ง20208 คอมฯ 8 1.0 2 ง20209 คอมฯ 9 1.0 2 ง20210 คอมฯ 10 1.0 2 
ค20207  0.5 1 ค20208  0.5  1 ค20209 0.5 1 ค20210 0.5 1 ค20211 0.5 1 ค0212 0.5 1 
ง21207 คอมฯ 1 0.5 1 ง21208 คอมฯ 2 0.5 1 ง20209 คอมฯ 3 0.5 1 ง20210 คอมฯ 4 0.5 1 ง20211 คอมฯ 5 0.5 1 ง20212 คอมฯ 6 0.5 1 
ส21231 หน๎าที่ฯ 1 0.5 1 ส21232 หน๎าที่ฯ 2 0.5 1 ส22233 หน๎าที่ฯ 3 0.5 1 ส22234 หน๎าที่ฯ 4 0.5 1 ส23235 หน๎าที่ฯ 5 0.5 1 ส23236 หน๎าที่ฯ 6 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 
ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 
กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 

รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 
รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
60
0 

รวมตลอดภาคเรียน 13.
5 

600 รวมตลอดภาคเรียน 13.
5 

600 รวมตลอดภาคเรียน 13.
5 

600 รวมตลอดภาคเรียน 13.
5 

600 รวมตลอดภาคเรียน 13.
5 

600 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ 94 ~ 
 

โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น   แผนการเรียนภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ (ห้อง 5 – ห้อง 6) 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

มัธยมศกึษาปทีี ่1 มัธยมศกึษาปทีี ่2 มัธยมศกึษาปทีี ่3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค22101 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค22102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23101 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว22101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว22102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 

ส21101 สังคมฯ 1.5 3 ส21103 สังคมฯ 1.5 3 ส22101 สังคมฯ 1.5 3 ส22103 สังคมฯ 1.5 3 ส23101 สังคมฯ 1.5 3 ส23103 สังคมฯ 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 
พ21102 พลศึกษา 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 0.5 1 พ22102 พลศึกษา 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 0.5 1 พ23102 พลศึกษา 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 0.5 1 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ21102 ศิลปศึกษา  1.0 2 ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0 2 
ง21101 การงานฯ 1.0 2 ง21102 การงานฯ 1.0 2 ง22101 การงานฯ 1.0 2 ง22102 การงานฯ 1.0 2 ง23101 การงานฯ 1.0 2 ง23102 การงานฯ 1.0 2 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22101

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 อ22102

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 อ23101

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 อ23102

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 

รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 รวม 11.
0 

22 

รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 
IS21201 1.0 2 IS21202 1.0 2 อ20201 1.0 2 อ20202 1.0 2 อ20203 1.0 2 อ20204 1.0 2 
ท20220  0.5 1 ท20221  0.5  1 ท20222 0.5 1 ท20223 0.5 1 ท20224 0.5 1 ท20225 0.5 1 
ง21207 คอมฯ 1 0.5 1 ง21208 คอมฯ 2 0.5 1 ง20209 คอมฯ 3 0.5 1 ง20210 คอมฯ 4 0.5 1 ง20211 คอมฯ 5 0.5 1 ง20212 คอมฯ 6 0.5 1 
ส21231 หน๎าที่ฯ 1 0.5 1 ส21232 หน๎าที่ฯ 2 0.5 1 ส22233 หน๎าที่ฯ 3 0.5 1 ส22234 หน๎าที่ฯ 4 0.5 1 ส23235 หน๎าที่ฯ 5 0.5 1 ส23236 หน๎าที่ฯ 6 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 
ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 
กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 

รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 
รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 
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โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น  แผนการเรียนการงานฯ (เกษตร) – ภาษาจีน (ห้อง 7 – ห้อง 8) 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

มัธยมศกึษาปทีี ่1 มัธยมศกึษาปทีี ่2 มัธยมศกึษาปทีี ่3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค22101 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค22102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23101 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว22101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว22102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 

ส21101 สังคมฯ 1.5 3 ส21103 สังคมฯ 1.5 3 ส22101 สังคมฯ 1.5 3 ส22103 สังคมฯ 1.5 3 ส23101 สังคมฯ 1.5 3 ส23103 สังคมฯ 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 
พ21102 พลศึกษา 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 0.5 1 พ22102 พลศึกษา 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 0.5 1 พ23102 พลศึกษา 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 0.5 1 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ21102 ศิลปศึกษา  1.0 2 ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0 2 
ง21101 การงานฯ 1.0 2 ง21102 การงานฯ 1.0 2 ง22101 การงานฯ 1.0 2 ง22102 การงานฯ 1.0 2 ง23101 การงานฯ 1.0 2 ง23102 การงานฯ 1.0 2 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22101ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22102ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23101ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23102ภาษาอังกฤษ 1.5 3 

รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

IS21201 1.0 2 IS21202 1.0 2 ง20268 (เกษตร) 0.5 1 ง20269 (เกษตร) 0.5 1 ง20270 (เกษตร) 0.5 1 ง20271 (เกษตร) 0.5 1 
ง20266 (เกษตร 1) 0.5 1 ง20267 (เกษตร 2) 0.5 1 จ20201 1.0 2 จ20202 1.0 2 จ20203 1.0 2 จ20204 1.0 2 
ง21207 คอมฯ 1 0.5 1 ง21208 คอมฯ 2 0.5 1 ง20209 คอมฯ 3 0.5 1 ง20210 คอมฯ 4 0.5 1 ง20211 คอมฯ 5 0.5 1 ง20212 คอมฯ 6 0.5 1 
ส21231 หน๎าที่ฯ 1 0.5 1 ส21232 หน๎าที่ฯ 2 0.5 1 ส22233 หน๎าที่ฯ 3 0.5 1 ส22234 หน๎าที่ฯ 4 0.5 1 ส23235 หน๎าที่ฯ 5 0.5 1 ส23236 หน๎าที่ฯ 6 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 
ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 
กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 

รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 
รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 
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โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น  แผนการเรียนศิลปะ (ดนตรี) – การงานฯ (คหกรรม) (ห้อง 9 – ห้อง 10) 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

มัธยมศกึษาปทีี ่1 มัธยมศกึษาปทีี ่2 มัธยมศกึษาปทีี ่3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค22101 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค22102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23101 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 ค23102 

คณิตศาสตร ์
1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 ว22101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว22102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 

ส21101 สังคมฯ 1.5 3 ส21103 สังคมฯ 1.5 3 ส22101 สังคมฯ 1.5 3 ส22103 สังคมฯ 1.5 3 ส23101 สังคมฯ 1.5 3 ส23103 สังคมฯ 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 
พ21102 พลศึกษา 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 0.5 1 พ22102 พลศึกษา 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 0.5 1 พ23102 พลศึกษา 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 0.5 1 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ21102 ศิลปศึกษา  1.0 2 ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0 2 
ง21101 การงานฯ 1.0 2 ง21102 การงานฯ 1.0 2 ง22101 การงานฯ 1.0 2 ง22102 การงานฯ 1.0 2 ง23101 การงานฯ 1.0 2 ง23102 การงานฯ 1.0 2 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22101

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 อ22102

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 อ23101

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 อ23102

ภาษาอังกฤษ 
1.5 3 

รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

IS21201 1.0 2 IS21202 1.0 2 ศ20203 (ดนตรี) 0.5 1 ศ20204 (ดนตรี) 0.5 1 ศ20205 (ดนตรี) 0.5 1 ศ20206 (ดนตรี) 0.5 1 
ศ20232 (ดนตรี 1) 0.5 1 ศ20233 (ดนตรี 2) 0.5 1 ง20234 (คหกรรม) 1.0 2 ง20235 (คหกรรม) 1.0 2 ง20236 (คหกรรม) 1.0 2 ง20237 (คหกรรม) 1.0 2 
ง21207 คอมฯ 1 0.5 1 ง21208 คอมฯ 2 0.5 1 ง20209 คอมฯ 3 0.5 1 ง20210 คอมฯ 4 0.5 1 ง20211 คอมฯ 5 0.5 1 ง20212 คอมฯ 6 0.5 1 
ส21231 หน๎าที่ฯ 1 0.5 1 ส21232 หน๎าที่ฯ 2 0.5 1 ส22233 หน๎าที่ฯ 3 0.5 1 ส22234 หน๎าที่ฯ 4 0.5 1 ส23235 หน๎าที่ฯ 5 0.5 1 ส23236 หน๎าที่ฯ 6 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 
ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 
กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 

รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 
รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 
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โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น   แผนการเรียนการงงานฯ (อุตสาหกรรม) – พลศึกษา (ห้อง 11 – ห้อง 12)  ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

มัธยมศกึษาปทีี ่1 มัธยมศกึษาปทีี ่2 มัธยมศกึษาปทีี ่3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 
ค21101 
คณิตศาสตร ์

1.5 3 ค21102 
คณิตศาสตร ์

1.5 3 ค22101 
คณิตศาสตร ์

1.5 3 ค22102 
คณิตศาสตร ์

1.5 3 ค23101 
คณิตศาสตร ์

1.5 3 ค23102 
คณิตศาสตร ์

1.5 3 

ว21101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว21102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว22101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว22102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23101 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 ว23102 
วิทยาศาสตร ์

1.5 3 

ส21101 สังคมฯ 1.5 3 ส21103 สังคมฯ 1.5 3 ส22101 สังคมฯ 1.5 3 ส22103 สังคมฯ 1.5 3 ส23101 สังคมฯ 1.5 3 ส23103 สังคมฯ 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 
พ21102 พลศึกษา 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 0.5 1 พ22102 พลศึกษา 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 0.5 1 พ23102 พลศึกษา 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 0.5 1 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ21102 ศิลปศึกษา  1.0 2 ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0 2 ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0 2 
ง21101 การงานฯ 1.0 2 ง21102 การงานฯ 1.0 2 ง22101 การงานฯ 1.0 2 ง22102 การงานฯ 1.0 2 ง23101 การงานฯ 1.0 2 ง23102 การงานฯ 1.0 2 
อ21101ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22101ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22102ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23101ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23102ภาษาอังกฤษ 1.5 3 

รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 รวม 11. 22 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

IS21201 1.0 2 IS21202 1.0 2 ง20203(อุตสาหกรรม) 0.5 1 ง20204(อุตสาหกรรม) 0.5 1 ง20205(อุตสาหกรรม) 0.5 1 ง20206(อุตสาหกรรม) 0.5 1 
พ20223 (พลศกึษา) 0.5 1 พ20224 (พลศกึษา) 0.5 1 พ20225 1.0 2 พ20226 1.0 2 พ20227 1.0 2 พ20228 1.0 2 
ง21207 คอมฯ 1 0.5 1 ง21208 คอมฯ 2 0.5 1 ง20209 คอมฯ 3 0.5 1 ง20210 คอมฯ 4 0.5 1 ง20211 คอมฯ 5 0.5 1 ง20212 คอมฯ 6 0.5 1 
ส21231 หน๎าที่ฯ 1 0.5 1 ส21232 หน๎าที่ฯ 2 0.5 1 ส22233 หน๎าที่ฯ 3 0.5 1 ส22234 หน๎าที่ฯ 4 0.5 1 ส23235 หน๎าที่ฯ 5 0.5 1 ส23236 หน๎าที่ฯ 6 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 ลูกเสอื – เนตรนาร ี - 20 
ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 ชุมนุม - 15 
กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 กิจกรรมสาธารณฯ - 5 

รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 รวม - 60 
รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 รวมตลอดภาคเรียน 13.

5 
600 
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โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย        แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ห้อง 1 – ห้อง 4)      ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 
26
0 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 1.0 40 
ศ31101 ศิลปะ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ง31101 การงานฯ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 4 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 ง31102 การงานฯ 0.5 20 ง32101 การงานฯ 0.5 20 ง32102 การงานฯ 0.5 20 ง33101 การงานฯ 0.5 20 ง33102 การงานฯ 0.5 20 
ว31108 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.0 40 ว31109 ชีววิทยาพื้นฐาน 0.5 20 ว32105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.0 40 ว32106 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.0 40 ว33103 เคมีพื้นฐาน 1.0 40 ว33104 เคมีพื้นฐาน 0.5 20 
ว31110 ดาราศาสตร์ 0.5 20 ว31111 ดาราศาสตร์ 0.5 20 ส32102 ประวัติฯ 1 0.5 20 ส32104 ประวัติฯ 2 0.5 20 ส33102 ประวัติฯ 3 0.5 20 ส33104 ประวัติฯ 4 0.5  20 

                  
รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 38

0 
รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 42

0 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36

0 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 400 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 38

0 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 320 

ว30206 ฟิสิกส์ 1 1.0 40 IS 2 1.0 40             
ว30221 เคมี 1 2.0 80 ว30207 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 ว30208 ฟิสิกส์ 3 1.5 60 ว30209 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 ว30210 ฟิสิกส์ 5 2.0 80 ว30211 ฟิสิกส์ 6 1.5 80 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว30227 เคมี 2 1.5 60 ว30228 เคมี 3 1.5 60 ว30229 เคมี 4 1.5 60 ว30230 เคมี 5 1.5 60 ว30231 เคมี 6 1.5 60 
ค30201 คณิตศาสตร์1  1.5 60 ว30247 ชีววิทยา 2 1.5 60 ว30248 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว30249 ชีววิทยา 4 1.5 60 ว30250 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว30254 ชีววิทยา 6 1.5 60 
IS31201 การศึกษาค๎นคว๎า  1.5 60 ค30202 คณิตศาสตร์2 1.5 60 ค30203 คณิตศาสตร์3 1.5 60 ค30204 คณิตศาสตร์4 1.5 60 ค30205 คณิตศาสตร์5 1.5 60 ค30206 คณิตศาสตร์6 1.5 60 

ส30231 หน๎าท่ีพลเมือง 1.0 40 อ30202ไวยากรณ์อังกฤษ2 1.0 40 ส30203 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30204 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30205 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30206 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ง30201เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5 20 ส30102 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ว30213 ธรณีวิทยา 1.0 40 ว30214 อวกาศ 1.0 40 ง30205การเขียนโปรแกรม 1 0.5 20 ง30206การเขียนโปรแกรม2 0.5 20 
อ30201ไวยากรณ์อังกฤษ1 0.5 20 ง30202 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 0.5 20 ง30203 ออกแบบเว็บไซต์ 0.5 20 ง30204 พัฒนาเว็บไซต์ฯ 0.5 20 อ30205ไวยากรณ์อังกฤษ5 1.0 40 อ30206ไวยากรณ์อังกฤษ6 1.0 40 
ส30237 นมม. ศึกษา 1 0.5 20 ส30239 นมม. ศกึษา 2 0.5 20 อ30203ไวยากรณ์อังกฤษ3 1.0 40 อ30204ไวยากรณ์อังกฤษ4 1.0 40 ส30240 ตามเสด็จ ร.9 1.0 40 ส30241 ตามเสด็จ ร.9 1.0 40 
   ว30212 บรรยากาศ 1.0 40             

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 
ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 
แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 

รวมตลอดภาคเรียน 17.0 74
0 

รวมตลอดภาคเรียน 17.0 74
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.0 70
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.
0 

700 รวมตลอดภาคเรียน 16.5 72
0 

รวมตลอดภาคเรียน 15.5 680 
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โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย    แผนการเรียนศิลป์ค านวณ (ห้อง 5)   ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 
26
0 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 1.0 40 
ศ31101 ศิลปะ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ง31101 การงานฯ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 4 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 ง31102 การงานฯ 0.5 20 ง32101 การงานฯ 0.5 20 ง32102 การงานฯ 0.5 20 ง33101 การงานฯ 0.5 20 ง33102 การงานฯ 0.5 20 
ว31108 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.0 40 ว31109 ชีววิทยาพื้นฐาน 0.5 20 ว32105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.0 40 ว32106 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.0 40 ว33103 เคมีพื้นฐาน 1.0 40 ว33104 เคมีพื้นฐาน 0.5 20 
ว31110 ดาราศาสตร์ 0.5 20 ว31111 ดาราศาสตร์ 0.5 20 ส32102 ประวัติฯ 1 0.5 20 ส32104 ประวัติฯ 2 0.5 20 ส33102 ประวัติฯ 3 0.5 20 ส33104 ประวัติฯ 4 0.5  20 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 40
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 40
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 

ง30201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 IS31202ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 1.0 40             
ค30201คณิตศาสตร์1  1.5 60 ค30202 คณิตศาสตร์2 1.5 60 ง30203 ออกแบบเว็บไซต์ 0.5 20 ง30204พัฒนาเว็บไซต์ฯ 0.5 20 ง30205การเขียนโปรแกรม 1 0.5 20 ง30206การเขียนโปรแกรม2 0.5 20 
ท30201 หลักภาษาไทย 1 1.0 40 ท30202 หลักภาษาไทย2 1.0 40 ค30203 คณิตศาสตร์3 1.5 60 ค30204 คณิตศาสตร์4 1.5 60 ค30205 คณิตศาสตร์5 1.5 60 ค30206 คณิตศาสตร์6 1.5 60 
ส30231 หน๎าท่ีพลเมือง 1.0 40 ส30208 การปกครองไทย 1.0 40 ท30203ภูมิปัญญาภาษา 1.0 40 ท30204การเขียนความเรียงขั้นสูง 1.0 40 ท30205ภาษาไทยเพื่อการแสดง 1.0 40 ท30206การพูดน าเสนอฯ 1.0 40 

พ30205 ฟุตบอล 1.0 40 พ30202 แบตมินตัน 1.0 40 ส30203 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30204 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30205 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30206 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 
IS31201ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 1.0 40 ง30222 ของช ารํวย 2 1.0 40 พ30205 ฟุตซอล 1 1.0 40 พ30206 ฟุตซอล 2 1.0 40 พ30209 ลลีาศ 1 1.0 40 พ30210 ลลีาศ 2 1.0 40 
ส30201 กฎหมายเบื้องต๎น 1.0 40 ศ30217 การพิมพส์กีน 1 1.0 40 จ30220 อํานเขียนจีน1 1.0 40 จ30221 อํานเขียนจีน2 1.0 40 จ30224 พัฒนาการพูดจีน1 1.0 40 จ30225 พัฒนาการพูดจีน2 1.0 40 
ง30210 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 40 ง30232 ผลิตภัณฑ์งานถักร๎อย 1.0 40 ส30209 ปกครองท๎องถ่ิน 1.0 40 ส30210 การเงินการคลัง 1.0 40 ส30211ประวัติและวัฒนธรรมไทย 1.0 40 ส30212โลกศึกษาสถานการณ์ฯ 1.0 40 
ศ30219 การแกะกระจก 0.5 20 ส30202 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ง30249 อุตสาหกรรม 1.0 40 30250 เขียนแบบมืออาชีพ 1.0 40 ง30247สร๎างสรรค์เช่ือมโลหะ 1.0 40 ง30248 เช่ือมโลหะเพื่ออาชีพ 1.0 40 
ง30241 โลกสวยด๎วยไม๎ประดับ 0.5 20 ง30202เทคโนโลยีสารสนเทศ2 0.5 20 ศ30208 การเขียนภาพการ์ตูน 1.0 40 ศ30209 ออกแบบสร๎างสรรค์ 1.0 40       
ส30237 นมม. ศึกษา 1 0.5 20 ส30239 นมม. ศกึษา 2 0.5 20         1.0 4         1.0 4 ส30240 ตามเสด็จ ร.9 1.0 40 ส30241 ตามเสด็จ ร.9 1.0 40 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 
ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 
แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 

รวมตลอดภาคเรียน 17.0 74
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.5 72
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.0 70
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.0 70
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.
0 

70
0 

รวมตลอดภาคเรียน 15.
5 

680 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ 100 ~ 
 

โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (ห้อง 6)   ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 
26
0 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 1.0 40 
ศ31101 ศิลปะ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ง31101 การงานฯ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 4 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 ง31102 การงานฯ 0.5 20 ง32101 การงานฯ 0.5 20 ง32102 การงานฯ 0.5 20 ง33101 การงานฯ 0.5 20 ง33102 การงานฯ 0.5 20 
ว31108 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.0 40 ว31109 ชีววิทยาพื้นฐาน 0.5 20 ว32105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.0 40 ว32106 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.0 40 ว33103 เคมีพื้นฐาน 1.0 40 ว33104 เคมีพื้นฐาน 0.5 20 
ว31110 ดาราศาสตร์ 0.5 20 ว31111 ดาราศาสตร์ 0.5 20 ส32102 ประวัติฯ 1 0.5 20 ส32104 ประวัติฯ 2 0.5 20 ส33102 ประวัติฯ 3 0.5 20 ส33104 ประวัติฯ 4 0.5  20 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

ง30201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 IS31202ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 1.0 40 ง30203 ออกแบบเว็บไซต์ 0.5 20 ง30204พัฒนาเว็บไซต์ฯ 0.5 20 ง30205การเขียนโปรแกรม 1 0.5 20 ง30206การเขียนโปรแกรม2 0.5 20 
ท30201 หลักภาษาไทย 1 1.0 40 ท30202 หลักภาษาไทย2 1.0 40 ท30203ภูมิปัญญาภาษา 1.0 40 ท30204การเขียนความเรียงขั้นสูง 1.0 40 ท30205ภาษาไทยเพื่อการแสดง 1.0 40 ท30206การพูดน าเสนอฯ 1.0 40 
ง30241  1.0 40 ส30208 การปกครองไทย 1.0 40 ส30209 ปกครองท๎องถ่ิน 1.0 40 ส30210 การเงินการคลัง 1.0 40 ส30211ประวัติและวัฒนธรรมไทย 1.0 40 ส30212โลกศึกษาสถานการณ์ฯ 1.0 40 
ส30231 หน๎าท่ีพลเมือง 1.0 40 พ30202 แบตมินตัน 1.0 40 ส30203 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30204 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30205 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30206 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 
อ30201สนทนาในชีวิตฯ 1 1.0 40 อ30206สนทนาในชีวิตฯ2 1.0 40 อ30213 อังกฤษโครงงาน 1.0 40 อ30214 การเขียนความเรียง 1.0 40 อ30209 การอํานในชีวิตฯ1 1.0 40 อ30210การอํานในชีวิตฯ2 1.0 40 
จ30222 จีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 40 จ30223จีนเพื่อการสื่อสาร2 1.0 40 จ30220 อํานเขียนจีน1 1.0 40 จ30221 อํานเขียนจีน2 1.0 40 จ30224 พัฒนาการพูดจีน1 1.0 40 จ30225พัฒนาการพูดจีน2 1.0 40 

พ30205 ฟุตบอล 1.0 40 ศ30216เครื่องสายสากล2 1.0 40 พ30205 ฟุตซอล 1 1.0 40 พ30206 ฟุตซอล 2 1.0 40 พ30209 ลลีาศ 1 1.0 40 พ30210 ลลีาศ 2 1.0 40 
ศ30219  1.0 40 ง30236 อุตสาหกรรม 2 1.0 40 ศ30206 เขียนภาพคน 1 1.0 40 ศ30207 เขียนภาพคน 2 1.0 40 ง30245 จัดสวนเพื่อประกวด 1.0 40 ง30246 ตกแตํงสวนเพื่อชุมชน 1.0 40 
IS31201ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 0.5 20 ส30202 หน๎าท่ีพลเมือง 2 0.5 20       ส30240 ตามเสด็จ ร.9 1.0 40 ส30241 ตามเสด็จ ร.9 1.0 40 
ง30249 อุตสาหกรรม 1 0.5 20 ง30202เทคโนโลยีสารสนเทศ2 0.5 20 ส30212 พลโลกกับคุณภาพชีวิต 1.0 40 ส    สังคมศึกษา 1.0 40 ง30247 งานเช่ือมโลหะ1 1.0 40 ง30248 งานเช่ือมโลหะ 2 1.0 40 
ส30237 นวมินทรศึกษา1 0.5 20 ส30239 นมม. ศกึษา 2 0.5 20             

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 
ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 
แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 

รวมตลอดภาคเรียน 16.
5 

720 รวมตลอดภาคเรียน 16.
0 

700 รวมตลอดภาคเรียน 16.0 700 รวมตลอดภาคเรียน 16.0 70
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.0 70
0 

รวมตลอดภาคเรียน 15.
5 

68
0 

 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ 101 ~ 
 

โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น   แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ห้อง 7 – ห้อง 8)  ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
28
0 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 
26
0 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 1.0 40 
ศ31101 ศิลปะ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 20 
ง31101 การงานฯ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 4 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 20 ง31102 การงานฯ 0.5 20 ง32101 การงานฯ 0.5 20 ง32102 การงานฯ 0.5 20 ง33101 การงานฯ 0.5 20 ง33102 การงานฯ 0.5 20 
ว31108 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.0 40 ว31109 ชีววิทยาพื้นฐาน 0.5 20 ว32105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.0 40 ว32106 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.0 40 ว33103 เคมีพื้นฐาน 1.0 40 ว33104 เคมีพื้นฐาน 0.5 20 
ว31110 ดาราศาสตร์ 0.5 20 ว31111 ดาราศาสตร์ 0.5 20 ส32102 ประวัติฯ 1 0.5 20 ส32104 ประวัติฯ 2 0.5 20 ส33102 ประวัติฯ 3 0.5 20 ส33104 ประวัติฯ 4 0.5  20 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 38
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 36
0 

ง30201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 IS31202ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 1.0 40 ง30203 ออกแบบเว็บไซต์ 0.5 20 ง30204พัฒนาเว็บไซต์ฯ 0.5 20 ง30205การเขียนโปรแกรม 1 0.5 20 ง30206การเขียนโปรแกรม2 0.5 20 
ท30201 หลักภาษาไทย 1 1.0 40 ท30202 หลักภาษาไทย2 1.0 40 ท30203 ภูมิปัญญาภาษา 1.0 40 ท30204การเขียนความเรียงขั้นสูง 1.0 40 ท30205ภาษาไทยเพื่อการแสดง 1.0 40 ท30206การพูดน าเสนอฯ 1.0 40 
ส30201 กฎหมายเบื้องต๎น 1.0 40 ส30208 การปกครองไทย 1.0 40 ส30209 ปกครองท๎องถ่ิน 1.0 40 ส30210 การเงินการคลัง 1.0 40 ส30211ประวัติและวัฒนธรรมไทย 1.0 40 ส30212โลกศึกษาสถานการณ์ฯ 1.0 40 
ส30231 หน๎าท่ีพลเมือง 1.0 40 จ30223จีนเพื่อการสื่อสาร2 1.0 40 ส30203 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30204 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30205 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส30206 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 

พ30205 1.0 40 พ30212 เพศศึกษา 2 1.0 40 พ30205 ฟุตบอล 1 1.0 40 พ30206 ฟุตบอล 2 1.0 40 พ30213 วู๏ดบอล 1 1.0 40 พ30214 วู๏ดบอล 2 1.0 40 
จ30222 จีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 40 ง30242 ตกแตํงไม๎ประดับ 1.0 40 จ30220 อํานเขียนจีน1 1.0 40 จ30221 อํานเขียนจีน2 1.0 40 จ30224 พัฒนาการพูดจีน1 1.0 40 จ30225พัฒนาการพูดจีน2 1.0 40 
พ30203  1.0 40 ง30228 งานแกะสลักผลไม2๎ 1.0 40       ส30240 ตามเสด็จ ร.9 1.0 40 ส30241 ตามเสด็จ ร.9 1.0 40 
ง30249  1.0  40 ศ30213การวาดภาพหุํนน่ิง 1.0 40 ศ30206 เขียนภาพคนด๎วยดินสอ 1 1.0 40 ศ30207 เขียนภาพคนด๎วยดินสอ 2 1.0 40 ง30245 จัดสวนเพื่อประกวด 1.0 40 ง30246 ตกแตํงสวนเพื่อชุมชน 1.0 40 
ศ30215  0.5 20 ส30202 หน๎าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 ส30212 พลโลกกับคุณภาพชีวิต 1.0 40    ง อุตสาหกรรม 1.0 40 ง อุตสาหกรรม 1.0 40 
IS31201ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 0.5 20 ง30202เทคโนโลยีสารสนเทศ2 0.5 20 ง คหกรรม 1.0 40 ง คหกรรม 1.0 40 ศ ศิลปะ 1.0 40 ศ ศิลปะ 1.0 40 
ส30237 นวมินทรศึกษา1 0.5 20 ส30239 นมม. ศกึษา 2 0.5 20             

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - 60 
ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 
แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 แนะแนว - 20 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20 

รวมตลอดภาคเรียน 16.
5 

72
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.0 700 รวมตลอดภาคเรียน 16.0 70
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.0 70
0 

รวมตลอดภาคเรียน 16.
0 

70
0 

รวมตลอดภาคเรียน 15.5 68
0 
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ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 
 
 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย   SD  

จ านวนนักเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ม.1 ท21101 1 64 70 83 70 115 62 41 1 1 0  507    2.54     39.20  217 

  ท21102 2 90 80 102 92 95 34 10 1 0 0 504    2.83     45.03  272 

  รวม 154 150 185 162 210 96 51 2 1 0 1011    2.69    81.92  489 

  ร้อยละ 15.23 14.84 18.30 16.02 20.77 9.50 5.04 0.20 0.10 0.00 100.00     48.37 

ม.2 ท22101 1 97 60 81 89 69 45 23 12 1 0 477    2.71     36.82  238 

  ท22102 2 111 68 51 68 68 63 26 13 6 0 474    2.66     35.24  230 

  รวม 208 128 132 157 137 108 49 25 7 0 951    2.69    70.54  468 

  ร้อยละ 21.87 13.46 13.88 16.51 14.41 11.36 5.15 2.63 0.74 0.00 100.00     49.21 

ม.3 ท23101 1 98 63 92 55 41 30 21 29 22 0 451    2.60     31.74  253 

  ท23102 2 140 50 62 45 41 24 51 14 18 1 446    2.70     38.67  252 

  รวม 238 113 154 100 82 54 72 43 40 1 897    2.65    67.45  505 

  ร้อยละ 26.53 12.6 17.17 11.15 9.142 6.02 8.027 4.7938 4.46 0.11 100.00    2.65    56.30 

ม.4 ท31101 1 25 68 101 58 40 15 0 9 0 0 316    2.81     34.54  194 

  ท31102 2 17 49 110 84 28 4 0 9 0 0 301    2.80     38.97  176 

  รวม 42 117 211 142 68 19 0 18 0 0 617    2.80    72.56  370 

  ร้อยละ 6.807 18.96 34.2 23.01 11.02 3.079 0 2.9173 0 0 100.00     59.97 
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ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย   SD  

จ านวนนักเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ม.5 ท32101 1 98 70 55 33 19 9 6 11 0 3 304    3.10     33.31  223 

  ท32102 2 118 61 42 21 22 12 9 7 3 0 295    3.17     36.38  221 

  รวม 216 131 97 54 41 21 15 18 3 3 599    3.13   69.08  444 

  ร้อยละ 36.06 21.87 16.19 9.02 6.84 3.51 2.50 3.01 0.50 0.50 100.00    3.13  
 

74.12 

ม.6 ท33101 1 54 62 85 39 20 3 0 0 30 0 294    2.83     30.24  201 

  ท33102 2 139 48 44 13 4 1 0 3 37 0 289    3.11     43.17  231 

  รวม 193 110 129 52 24 4 0 3 67 0 583    2.97    66.59  432 

  ร้อยละ 33.10 18.87 22.13 8.92 4.12 0.69 0.00 0.51 11.49 0.00 99.83     74.10 
รวมท้ังสิ้น 1,051 749   908    667  562    302 187  109  118  0 4,658        2.79 370.85 2708 
ร้อยละ 22.56  16.08  19.49  14.32  12.07  6.48  4.01  2.34    2.53 0.00 100.00     58.14 
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รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 

ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย   SD  

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ม.1 ค21101 1 49 36 71 115 121 74 34 7 0 0  507   2.39  44.20     156 
  ค21102 2 13 32 57 77 135 116 71 4 0 0 505 2.06      49.00  102 
  รวม 62 68 128 192 256 190 105 11 0 0 1012 2.23  89.49     258 
  ร้อยละ 6.13 6.72 12.65 18.97 25.30 18.77 10.38 1.09 0.00 0.00 100.00     25.49 

ม.2 ค22101 1 56 31 55 80 75 58 88 32 2 0 477 2.14  30.79  142 
  ค22102 2 34 49 91 121 88 40 23 26 3 0 475 2.40  40.10  174 
  รวม 90 80 146 201 163 98 111 58 5 0 952 2.27  64.52  316 
  ร้อยละ 9.45 8.40 15.34 21.11 17.12 10.29 11.66 6.09 0.53 0.00 100.00     33.19 

ม.3 ค23101 1 28 11 21 53 95 116 107 21 0 0 452 1.81  44.84  60 
  ค23102 2 31 13 42 52 74 91 104 39 3 0 449 1.81  35.81  86 
  รวม 59 24 63 105 169 207 211 60 3 0 901 1.81  79.87  146 
  ร้อยละ 6.55 2.66 6.99 11.65 18.76 22.97 23.42 6.66 0.33 0.00 100.00     16.20 

ม.4 ค31101 1 52 32 29 33 48 60 48 15 1 0 318 2.28  21.03  113 
  ค31102 2 44 26 37 62 63 44 8 9 10 0 303 2.42  23.08  107 
  รวม 96 58 66 95 111 104 56 24 11 0 621 2.35  39.95  220 
  ร้อยละ 15.46 9.34 10.63 15.30 17.87 16.75 9.02 3.86 1.77 0.00 100.00     35.43 

ม.5 ค32101 1 12 8 11 14 20 48 177 15 0 0 305 1.42  53.21  31 
  ค32102 2 76 24 33 40 62 40 14 8 2 0 299 2.63  25.41  133 
  รวม 88 32 44 54 82 88 191 23 2 0 604 2.02  56.39  164 
  ร้อยละ 14.57 5.30 7.28 8.94 13.58 14.57 31.62 3.81 0.33 0.00 100.00     27.15 
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ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม  ค่าเฉลี่ย   SD  

จ านวนนักเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ม.6 ค33101 1 39 35 21 36 53 47 40 20 2 0 293 2.21  18.01  95 
  ค33102 2 18 22 45 70 60 35 26 11 3 0 290 2.27  23.46  85 
  รวม 57 57 66 106 113 82 66 31 5 0 583 2.24  37.91  180 
  ร้อยละ 9.78 9.78 11.32 18.18 19.38 14.07 11.32 5.32 0.86 0.00 100.00     30.87 

รวมทั้งสิ้น  452   319   513   753   894   769   740   207  26  0 4,673  2.15  322.2  1284 
ร้อยละ 9.67  6.83  10.98  16.11  19.13  16.46  15.84  4.43  0.56      -    100.00      27.48 
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วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม 

 
ค่าเฉลี่ย  

 SD  
จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ที่ได้เกรด 3 ขึ้น

ไป 
ม.1 ว21101 1 37 48 88 89 105 68 39 33 3 3  513   2.25 35.43      173 
  ว21103 1 155 92 86 50 58 30 34 2 2 2  511   2.97 49.11      333 
  ว21102 2 80 68 97 95 69 54 40 2 0 0 505   2.66 38.35      245 
  ว21104 2 23 57 102 122 141 55 4 0 1 0 505   2.52 54.25      182 
  รวม 295 265 373 356 373 207 117 37 6 5 2034   2.60 151.47    933 
  ร้อยละ 14.50 13.03 18.34 17.50 18.34 10.18 5.75 1.82 0.29 0.25 100.00     45.87 

ม.2 ว22101 1 63 69 76 70 61 82 36 16 2 0 475   2.48 31.35      208 
  ว22103 1 7 56 136 143 104 23 1 3 2 0 475   2.60 58.62      199 
  ว22102 2 64 60 104 90 69 38 30 15 0 0 470   2.61 36.29      228 
  ว22104 2 44 72 126 111 69 30 9 9 1 0 471   2.71 45.89      242 
  รวม 178 257 442 414 303 173 76 43 5 0 1891   2.60 162.03    877 
  ร้อยละ 9.41 13.59 23.37 21.89 16.02 9.15 4.02 2.27 0.26 0.00 100.00     46.38 

ม.3 ว23101 1 110 61 75 74 62 33 25 12 0 0 452   2.79 36.81      246 
  ว23102 2 113 68 58 55 55 37 45 18 0 0 449   2.70 33.94      239 
  รวม 223 129 133 129 117 70 70 30 0 0 901   2.75 69.85     485 

  ร้อยละ 
 
 
 
 
 

24.75 14.32 14.76 14.32 12.99 7.77 7.77 3.33 0.00 0.00 100.00     53.83 
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ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD 

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ที่ได้เกรด 3 ขึ้น

ไป 
ม.4 ว31101 1 17 27 61 88 47 34 21 21 2 0 318   2.30 27.12      105 
  ว31103 1 40 65 97 67 28 2 6 5 1 7 318   2.86 34.17      202 

  ว31102 2 86 31 28 45 35 32 36 11 2 0 306   2.62 24.66      145 
  ว31104 2 107 57 66 26 21 19 0 6 4 0 306   3.14 35.31      230 
  รวม 250 180 252 226 131 87 63 43 9 7 1248   2.73 96.84     682 
  ร้อยละ 20.03 14.42 20.19 18.11 10.50 6.97 5.05 3.45 0.72 0.56 100.00     54.65 

ม.5 ว32101 1 17 20 43 79 72 40 24 8 1 0 304   2.28 27.81      80 
  ว32103 1 32 35 49 60 54 33 26 5 1 10 305   2.40 20.42      116 
  ว32102 2 44 31 68 77 46 15 3 15 1 0 300   2.66 27.94      143 
  ว32104 2 28 32 61 42 57 48 16 7 3 1 295   2.42 22.26      121 
  รวม 121 118 221 258 229 136 69 35 6 11 1204   2.44 91.95     460 
  ร้อยละ 10.05 9.80 18.36 21.43 19.02 11.30 5.73 2.91 0.50 0.91 100.00     38.21 

ม.6 ว33101 1 63 47 38 62 52 22 6 3 0 0 293   2.83 26.06      148 
  ว33102 2 18 22 45 70 60 35 26 11 3 0 290   2.27 23.46      85 
  รวม 81 69 83 132 112 57 32 14 3 0 583   2.55 45.54     233 
  ร้อยละ 13.89 11.84 14.24 22.64 19.21 9.78 5.49 2.40 0.51 0.00 100.00     39.97 

รวมทั้งสิ้น 1,148  1,018  1,504  1,515  1,265  730  427  202    29    23  7,861    2.61 585.91    3670 
ร้อยละ 14.60  12.95  19.13  19.27  16.09  9.29  5.43  2.57  0.37  0.29 100.00     46.69 
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วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD 

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ที่ได้เกรด 3 ขึ้น

ไป 

ม.1 ส21101 1 123 114 89 59 51 44 20 8 0 0 508 2.94 45.61 326 

  ส21102 1 72 25 135 159 31 7 9 68 0 0 506 2.49 57.18 232 

  ส21103 2 105 106 112 70 54 27 26 5 0 0 505 2.92 45.40 323 

  ส21104 2 47 43 122 151 83 27 10 21 1 0 505 2.57 52.07 212 

  รวม 347 288 458 439 219 105 65 102 1 0 2024 2.73 173.14 1093 

  ร้อยละ 17.14 14.23 22.63 21.69 10.82 5.19 3.21 5.04 0.05 0.00 100.00 
  

54.00 

ม.2 ส22101 1 99 40 83 80 72 31 40 30 1 0 476 2.55 34.45 222 

  ส22102 1 102 87 72 61 39 31 39 46 0 0 477 2.61 33.74 261 

  ส22103 2 119 83 96 60 63 10 16 20 5 0 472 2.88 42.61 298 

  ส22104 2 126 66 98 40 41 33 43 23 2 0 472 2.76 39.87 290 

  รวม 446 276 349 241 215 105 138 119 8 0 1897 2.70 143.62 1071 

  ร้อยละ 23.51 14.55 18.40 12.70 11.33 5.54 7.27 6.27 0.42 0.00 100.00 
  

56.46 

ม.3 ส23101 1 159 58 48 47 33 39 33 28 3 0 448 2.81 44.20 265 

  ส23102 1 80 52 65 49 67 54 68 17 0 0 452 2.44 29.09 197 

  ส23103 2 102 67 53 48 36 35 52 51 1 0 445 2.47 29.87 222 

  ส23104 2 59 62 82 76 61 40 43 20 1 0 444 2.51 29.22 203 

  รวม 400 239 248 220 197 168 196 116 5 0 1789 2.56 118.28 887 

  ร้อยละ 
 

22.36 13.36 13.86 12.30 11.01 9.39 10.96 6.48 0.28 0.00 100.00 
  

49.58 
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ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD 

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ที่ได้เกรด 3 ขึ้น

ไป 

ม.4 ส31101 1 143 44 53 32 24 7 7 8 0 0 318 3.24 43.26 240 

  ส31102 2 136 55 47 24 17 7 10 6 0 0 302 3.28 41.71 238 

  รวม 279 99 100 56 41 14 17 14 0 0 620 3.26 84.79 478 

  ร้อยละ 45.00 15.97 16.13 9.03 6.61 2.26 2.74 2.26 0.00 0.00 100.00 
  

77.10 

ม.5 ส32101 1 42 90 116 46 4 0 0 5 1 0 304 3.14 42.47 248 

  ส32102 1 64 51 64 34 28 26 18 19 0 0 304 2.71 23.22 179 

  ส32103 2 97 133 32 13 13 2 0 5 1 0 296 3.42 46.82 262 

  ส32104 2 65 46 40 38 32 28 28 15 4 0 296 2.60 19.60 151 

  รวม 268 320 252 131 77 56 46 44 6 0 1200 2.97 117.40 840 

  ร้อยละ 22.33 26.67 21.00 10.92 6.42 4.67 3.83 3.67 0.50 0.00 100.00 
  

70.00 

ม.6 ส33101 1 35 19 64 111 37 12 9 6 0 0 293 2.65 35.04 118 

  ส33102 1 35 18 44 83 103 7 0 3 0 0 293 2.59 37.20 97 

  ส33103 2 43 43 68 54 38 30 7 3 2 0 288 2.74 24.38 154 

  ส33104 2 29 13 64 64 93 21 0 3 2 0 289 2.53 33.25 106 

  รวม 142 93 240 312 271 70 16 15 4 0 1163 2.63 118.95 475 

  ร้อยละ 12.21 8.00 20.64 26.83 23.30 6.02 1.38 1.29 0.34 0.00 100.00 
 

  40.84 
รวมท้ังสิ้น 1,882  1,315  1,647  1,399  1,020      518     478     410 24      0 8,693  2.75 674.1 4844 
ร้อยละ 21.65  15.13  18.95  16.09  11.73  5.96  5.50  4.72  0.28  0.00 100.00        55.72 
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วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม  ค่าเฉลี่ย   SD  

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ที่ได้เกรด 3 ขึ้น

ไป 

ม.1 พ21101 1 108 98 69 98 60 47 12 3 12 0 507 2.82 42.21 275 

  พ21102 1 117 51 68 83 94 63 29 3 0 0 508 2.70 41.70 236 

  พ21103 2 38 65 68 97 106 77 48 5 0 0 504 2.38 39.15 171 

  พ21104 2 115 123 113 87 58 7 0 0 0 0 503 3.13 54.57 351 

  รวม 378 337 318 365 318 194 89 11 12 0 2022 2.76 159.48 1033 

  ร้อยละ 18.69 16.67 15.73 18.05 15.73 9.59 4.40 0.54 0.59 0.00 100.00 
  

51.09 

ม.2 พ22101 1 244 64 62 31 30 18 11 14 3 0 477 3.27 72.44 370 

  พ22102 1 131 193 125 16 21 1 6 0 0 0 493 3.38 71.85 449 

  พ22103 2 76 80 94 96 61 20 6 6 26 1 466 2.71 38.56 250 

  พ22104 2 254 94 78 30 5 3 0 11 0 0 475 3.51 80.23 426 

  รวม 705 431 359 173 117 42 23 31 29 1 1911 3.22 234.33 1495 

  ร้อยละ 36.89 22.55 18.79 9.05 6.12 2.20 1.20 1.62 1.52 0.05 100.00 
  

78.23 

ม.3 พ23101 1 74 57 85 81 65 46 12 30 0 0 450 2.59 32.74 216 

  พ23102 1 104 114 172 46 6 1 0 4 0 0 447 3.27 62.88 390 

  พ23103 2 45 37 48 63 72 47 104 23 1 1 441 2.11 31.55 130 

  พ23104 2 205 119 59 27 19 6 0 7 3 0 445 3.43 67.53 383 

  รวม 428 327 364 217 162 100 116 64 4 1 1783 2.85  151.14  1119 
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ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม  ค่าเฉลี่ย   SD  

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ที่ได้เกรด 3 ขึ้น

ไป 
 ร้อยละ 24.00 18.34 20.42 12.17 9.09 5.61 6.51 3.59 0.22 0.06 100.00     62.76  

ม.4 พ31101 1 168 73 38 13 11 3 2 10 0 0 318 3.47 53.01 279 

 
พ31102 2 178 68 43 5 0 2 0 9 0 0 305 3.59 56.73 289 

 
รวม 346 141 81 18 11 5 2 19 0 0 623 3.53 109.64 568 

 
ร้อยละ 55.54 22.63 13.00 2.89 1.77 0.80 0.32 3.05 0.00 0.00 100.00 

  
91.17 

ม.5 พ32101 1 158 28 25 31 13 23 10 15 2 0 305 3.12 46.02 211 

 
พ32102 2 132 21 49 41 24 10 10 4 5 0 296 3.12 39.44 202 

 
รวม 290 49 74 72 37 33 20 19 7 0 601 3.12 84.53 413 

 
ร้อยละ 48.25 8.15 12.31 11.98 6.16 5.49 3.33 3.16 1.16 0.00 100.00 

  
68.72 

ม.6 พ33101 1 185 32 60 13 1 0 0 2 0 0 293 3.64 58.16 277 

 
พ32102 2 230 19 12 6 6 6 6 0 5 0 290 3.67 70.84 261 

 
รวม 415 51 72 19 7 6 6 2 5 0 583 3.66 127.60 538 

 
ร้อยละ 71.18 8.75 12.35 3.26 1.20 1.03 1.03 0.34 0.86 0.00 100.00 

  
92.28 

รวมท้ังสิ้น 2,562 1,336 1,268 864 652 380 256 146 57 0 7,523 3.06 796.2 5166 

ร้อยละ 34.06 17.76 16.85 11.48 8.67 5.05 3.40 1.94 0.76 0.00 99.97 
  

68.67 
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วิชาศิลปะ  
 

ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD 

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ที่ได้เกรด 3 ขึ้น

ไป 

ม.1 ศ21101 1 61 99 191 122 29 4 0 2 0         -  508 3.02 66.62 351 

  ศ21102 2 31 33 67 102 122 76 73 1 0 0 505 2.23 44.01 131 

  รวม 92 132 258 224 151 80 73 3 0 0 1013 2.62 91.01 482 

  ร้อยละ 9.08 13.03 25.47 22.11 14.91 7.90 7.21 0.30 0.00 0.00 100.00 
  

47.58 

ม.2 ศ22101 1 42 46 90 94 148 42 8 6 1 0 477 2.52 49.25 178 

  ศ22102 2 286 108 43 11 5 6 4 12 0 0 475 3.58 90.12 437 

  รวม 328 154 133 105 153 48 12 18 1 0 952 3.05 103.05 615 

  ร้อยละ 34.45 16.18 13.97 11.03 16.07 5.04 1.26 1.89 0.11 0.00 100.00 
  

64.60 

ม.3 ศ23101 1 53 56 94 91 38 39 20 7 52 0 450 2.38 31.50 203 

  ศ23102 2 128 90 60 51 47 39 11 21 1 0 448 2.90 40.70 278 

  รวม 181 146 154 142 85 78 31 28 53 0 898 2.64 62.52 481 

  ร้อยละ 20.16 16.26 17.15 15.81 9.47 8.69 3.45 3.12 5.90 0.00 100.00   
 

53.56 
ม.4 ศ31101 1 149 54 24 27 6 7 7 43 0 0 317  3.01  45.16 227 

  ศ31102 2 113 74 60 14 17 5 10 8 0 0 301   3.25  38.67 247 

  รวม 262 128 84 41 23 12 17 51 0 0 618  3.13  81.06 474 

  ร้อยละ 42.39 20.71 13.59 6.63 3.72 1.94 2.75 8.25 0.00 0.00 100.00     76.70 
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ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD 

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ที่ได้เกรด 3 ขึ้น

ไป 

ม.5 ศ32101 1 102 49 71 16 19 2 30 15 0 0 304 2.97  33.91  222 

  ศ32102 2 196 36 30 7 4 4 10 14 0 0 301   3.46  59.56  262 

  รวม 298 85 101 23 23 6 40 29 0 0 605   3.21     90.16  484 

  ร้อยละ 49.26 14.05 16.69 3.80 3.80 0.99 6.61 4.79 0.00 0.00 100.00     80.00 

ม.6 ศ33101 1 35 105 116 16 5 9 4 3 0 0 293 3.15  44.11  256 

  ศ33102 2 177 74 6 3 12 4 10 5 0 0 291  3.55  56.44  257 

  รวม 212 179 122 19 17 13 14 8 0 0 584 3.35     80.86  513 

  ร้อยละ 36.30 30.65 20.89 3.25 2.91 2.23 2.40 1.37 0.00 0.00 100.00     87.84 
รวมท้ังสิ้น 1,373  824  852  554  452  237  187  137        54 0 4,670      2.95  438.8  3049 
ร้อยละ 29.40  17.64  18.24  11.86  9.68  5.07  4.00  2.93  1.16  0.00 100.00        65.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ 114 ~ 
 

วิชาการงานอาชีพ 
 

ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD 

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ม.1 ง21101 1 151 117 118 48 39 16 11 6 2 0 508 3.15 56.62 386 

 
ง21102 2 71 81 110 93 69 33 26 10 12 0 505 2.66 38.90 262 

 
รวม 222 198 228 141 108 49 37 16 14 0 1013 2.91 90.44 648 

 
ร้อยละ 21.92 19.55 22.51 13.92 10.66 4.84 3.65 1.58 1.38 0.00 100.00 

  
63.97 

ม.2 ง22101 1 174 138 115 31 7 4 2 4 1 0 476 3.41 67.44 427 

 
ง22102 2 179 93 100 53 31 6 0 7 0 0 469 3.29 60.14 372 

 
รวม 353 231 215 84 38 10 2 11 1 0 945 3.35 126.32 799 

 
ร้อยละ 37.35 24.44 22.75 8.89 4.02 1.06 0.21 1.16 0.11 0.00 100.00 

  
84.55 

ม.3 ง23101 1 53 56 94 91 38 39 20 7 52 0 450 2.38 31.50 203 

 
ง23102 2 79 118 130 62 20 11 11 13 1 0 445 3.01 49.35 327 

 
รวม 132 174 224 153 58 50 31 20 53 0 895 2.70 75.44 530 

 
ร้อยละ 14.75 19.44 25.03 17.09 6.48 5.59 3.46 2.23 5.92 0.00 100.00 

  
59.22 

ม.4 ง31101 1 136 56 60 29 15 6 5 5 3 0 315 3.29 42.78 252 

 
ง31102 2 143 41 58 38 13 2 1 5 2 0 303 3.35 44.67 242 

 
รวม 279 97 118 67 28 8 6 10 5 0 618 3.32 87.23 494 

 

 
ร้อยละ 

 

 
45.15 15.70 19.09 10.84 4.53 1.29 0.97 1.62 0.81 0.00 100.00 

  
79.94 
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ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD 

จ านวนนักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ม.6 ง33101 1 142 46 46 26 13 4 1 3 12 0 293 3.29 43.24 234 

 
ง33102 2 153 27 65 24 13 2 1 4 1 0 290 3.42 47.98 245 

 
รวม 295 73 111 50 26 6 2 7 13 0 583 3.36 90.75 479 

 
ร้อยละ 50.60 12.52 19.04 8.58 4.46 1.03 0.34 1.20 2.23 0.00 100.00 

  
82.16 

รวมท้ังสิ้น 1,281 773 896 495 258 123 78 64 86 0 4,054 3.09 440.0 2950 

ร้อยละ 31.60 19.07 22.10 12.21 6.36 3.03 1.92 1.58 2.12 0.00 100.00 
  

72.77 
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ภาษาต่างประเทศ  
 

ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD 

จ านวนนักเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ม.1 อ21101 1 57 59 75 64 96 63 81 13 0 0 508 2.34 34.25 191 

 
อ21102 2 95 61 74 65 68 60 69 13 0 0 505 2.52 33.50 230 

 
รวม 152 120 149 129 164 123 150 26 0 0 1013 2.43 65.77 421 

 
ร้อยละ 15.00 11.85 14.71 12.73 16.19 12.14 14.81 2.57 0.00 0.00 100.00 

  
41.56 

ม.2 อ22101 1 4 6 14 29 70 135 150 69 0 0 477 1.35 56.49 24 

 
อ22102 2 31 12 25 41 47 105 135 74 0 0 470 1.55 45.04 68 

 
รวม 35 18 39 70 117 240 285 143 0 0 947 1.45 100.69 92 

 
ร้อยละ 3.70 1.90 4.12 7.39 12.35 25.34 30.10 15.10 0.00 0.00 100.00 

  
9.71 

ม.3 อ23101 1 12 19 52 49 63 85 84 82 6 0 452 1.62 33.65 83 

 
อ23102 2 16 26 40 54 94 83 88 44 0 5 450 1.80 34.36 82 

 
รวม 28 45 92 103 157 168 172 126 6 5 902 1.71 65.76 165 

 
ร้อยละ 3.10 4.99 10.20 11.42 17.41 18.63 19.07 13.97 0.67 0.55 100.00 

  
18.29 

ม.4 อ31101 1 11 16 46 41 63 53 63 24 0 0 317 1.92 24.60 73 

 
อ31102 2 15 16 23 41 46 50 68 38 4 0 301 1.74 21.94 54 

 
รวม 26 32 69 82 109 103 131 62 4 0 618 1.83 45.34 127 

 
ร้อยละ 4.21 5.18 11.17 13.27 17.64 16.67 21.20 10.03 0.65 0.00 100.00 

  
20.55 

ม.5 อ32101 1 11 15 33 39 63 70 43 30 1 0 305 1.86 24.20 59 

 
อ32102 2 13 13 17 32 27 54 80 56 2 0 294 1.51 26.23 43 

 
รวม 24 28 50 71 90 124 123 86 3 0 599 1.69 45.98 102 

 
ร้อยละ 4.01 4.67 8.35 11.85 15.03 20.70 20.53 14.36 0.50 0.00 100.00 

  
17.03 

ม.6 อ33101 1 12 15 57 45 35 25 27 75 2 0 293 1.77 24.19 84 

 
อ33102 2 10 16 20 50 61 41 20 72 1 0 291 1.66 25.33 46 

 
รวม 22 31 77 95 96 66 47 147 3 0 584 1.72 46.78 130 

 
ร้อยละ 3.77 5.31 13.18 16.27 16.44 11.30 8.05 25.17 0.51 0.00 100.00 1.72 

 
22.26 
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ชั้น รหัสวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD 

จ านวนนักเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

                
รวมท้ังสิ้น 287 274 476 550 733 824 908 590 16 0 4,663 1.83 317.3 1037 
ร้อยละ 6.15 5.88 10.21 11.79 15.72 17.67 19.47 12.65 0.34 0.00 99.89 

  
22.24 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2562 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

************************************************* 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 

โรงเรียน 53.69 14.09 85.00 10.00 55.00 61.00 
จ.นครสวรรค์ 53.69 15.05 96.00 10.00 54.00 58.00 
สพม.42/เขต 55.52 15.35 96.00 10.00 56.00 58.00 
สังกัด 55.91 15.15 99.00 4.00 56.00 56.00 
ภาค 55.06 15.19 99.00 8.00 56.00 58.00 
ประเทศ 55.14 15.33 99.00 0.00 56.00 56.00 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

โรงเรียน 30.79 9.88 78.00 8.00 30.00 28.00 
จ.นครสวรรค์ 32.06 12.69 98.00 6.00 30.00 28.00 
สพม.42/เขต 33.11 13.57 98.00 8.00 30.00 28.00 
สังกัด 32.98 13.17 100.00 0.00 30.00 28.00 
ภาค 33.32 13.39 100.00 0.00 30.00 28.00 
ประเทศ 33.25 13.69 100.00 0.00 30.00 28.00 

คณิตศาสตร ์
 

โรงเรียน 24.80 12.19 76.00 1.00 24.00 24.00 
จ.นครสวรรค์ 26.03 15.46 100.00 0.00 24.00 20.00 
สพม.42/เขต 27.69 16.85 100.00 0.00 24.00 24.00 
สังกัด 26.98 15.94 100.00 0.00 24.00 20.00 
ภาค 26.72 15.40 100.00 0.00 24.00 20.00 
ประเทศ 26.73 15.87 100.00 0.00 24.00 20.00 

วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 28.58 7.49 51.00 8.00 28.25 29.00 
จ.นครสวรรค์ 29.65 8.50 98.00 4.50 29.00 29.00 
สพม.42/เขต 30.19 8.91 98.00 4.50 29.50 29.00 
สังกัด 30.22 8.63 100.00 0.00 29.50 27.00 
ภาค 29.91 8.35 98.00 0.00 29.00 27.00 
ประเทศ 30.07 8.62 100.00 0.00 29.00 27.00 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
************************************************* 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 

โรงเรียน 40.96 12.39 77.00 12.50 40.50 39.00 
จ.นครสวรรค์ 41.10 14.73 90.50 10.00 39.50 39.00 
สพม.42/เขต 41.51 14.58 90.50 9.00 40.00 33.50 
สังกัด 43.02 14.51 94.50 0.50 42.00 39.00 
ภาค 42.59 14.74 91.50 0.50 41.50 39.00 
ประเทศ 42.21 14.76 94.50 0.00 41.00 39.00 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โรงเรียน 33.98 7.32 54.00 15.00 34.00 36.00 
จ.นครสวรรค์ 35.21 8.94 68.00 11.00 35.00 30.00 
สพม.42/เขต 35.49 8.85 68.00 11.00 35.00 30.00 
สังกัด 36.10 8.64 84.00 1.00 36.00 34.00 
ภาค 35.84 8.70 81.00 0.00 35.00 37.00 
ประเทศ 35.70 8.78 84.00 0.00 35.00 34.00 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

โรงเรียน 24.58 8.31 71.25 10.00 22.50 20.00 
จ.นครสวรรค์ 28.31 13.71 96.25 2.50 23.75 22.50 
สพม.42/เขต 28.12 13.51 96.25 2.50 23.75 22.50 
สังกัด 28.97 13.51 98.75 1.25 25.00 22.50 
ภาค 29.44 13.68 100.00 0.00 25.00 22.50 
ประเทศ 29.20 14.07 100.00 0.00 25.00 22.50 

คณิตศาสตร ์

โรงเรียน 22.89 12.76 80.00 5.00 20.00 17.50 

จ.นครสวรรค์ 25.14 18.12 100.00 0.00 20.00 15.00 
สพม.42/เขต 25.25 18.10 100.00 0.00 20.00 17.50 
สังกัด 25.62 17.79 100.00 0.00 20.00 17.50 
ภาค 26.03 18.13 100.00 0.00 20.00 15.00 
ประเทศ 25.41 18.01 100.00 0.00 20.00 17.50 

วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 29.05 9.10 73.50 10.50 27.50 25.00 
จ.นครสวรรค์ 29.14 11.79 96.00 4.00 27.00 23.00 
สพม.42/เขต 29.25 11.69 96.00 4.50 27.00 25.50 
สังกัด 29.40 11.34 100.00 0.00 27.50 25.50 
ภาค 29.29 11.38 100.00 0.00 27.50 25.50 
ประเทศ 29.20 11.47 100.00 0.00 27.00 25.50 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน 
ร๎อย
ละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 505 435 86.14 65 12.87 3 0.59 1 0.20 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 474 342 72.15 124 26.16 4 0.84 2 0.42 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 442 338 76.47 98 22.17 5 1.13 4 0.90 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 306 218 71.24 81 26.47 5 1.63 3 0.98 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 298 216 72.48 75 25.17 4 1.34 2 0.67 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 291 233 80.07 52 17.87 4 1.37 2 0.69 

รวม 2316 1782   495   25   14   
เฉลี่ยร๎อยละ 100 76.94 21.37 1.08 0.60 

 
         ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอํานคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 505 385 76.80 113 22.40 6 1.20 1 0.20 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 474 296 62.40 168 35.40 9 1.90 1 0.20 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 442 299 67.60 127 28.70 11 2.50 5 1.10 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 306 168 54.90 124 40.50 12 3.90 2 0.70 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 298 170 57.00 113 37.90 13 4.40 2 0.70 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 291 183 62.90 95 34.40 11 3.80 2 0.70 

รวม 2316 1501   740   62   13   

เฉลี่ยร๎อยละ 100 63.60 32.00 2.70 0.60 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : SAR โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2562   

 

~ 121 ~ 
 

 
        ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 505 496 98.22 9 1.78 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 474 451 95.15 23 4.85 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 442 434 98.19 8 1.81 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 306 220 71.90 86 28.10 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 298 287 96.31 11 3.69 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 291 278 95.53 13 4.47 

รวม 2316 2166   150   
เฉลี่ยร๎อยละ 100 93.52 6.48 

 
 
   
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน ร้อยละ 

จ านวน
คน ร้อยละ 

จ านวน
คน ร้อยละ 

จ านวน
คน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 505 227 44.95 166 32.87 94 18.61 18 3.56 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 474 140 29.54 136 28.69 146 30.80 52 10.97 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 442 167 37.78 102 23.08 123 27.83 50 11.31 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 306 124 40.52 117 38.24 58 18.95 7 2.29 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 298 136 45.64 65 21.81 71 23.83 26 8.72 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 291 110 37.80 107 36.77 36 12.37 38 13.06 

รวม 2316 904   693   528   191   
เฉลี่ยร้อยละ 100 39.03 29.92 22.80 8.25 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 

 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านว
นคน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 505 130 25.74 224 44.36 147 29.11 4 0.79 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 474 158 33.33 196 41.35 110 23.21 10 2.11 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 442 86 19.46 137 31.00 209 47.29 10 2.26 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 306 110 35.95 108 35.29 80 26.14 8 2.61 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 298 82 27.52 65 21.81 139 46.64 12 4.03 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 291 100 34.36 110 37.80 71 24.40 10 3.44 

รวม 2316 666   840   756   54   
เฉลี่ยร้อยละ 100 28.76 36.27 32.64 2.33 

 
 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 505 209 41.39 179 35.45 109 21.58 8 1.58 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 474 218 45.99 145 30.59 99 20.89 12 2.53 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 442 243 54.98 123 27.83 70 15.84 6 1.36 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 306 125 40.85 113 36.93 62 20.26 6 1.96 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 298 110 36.91 137 45.97 41 13.76 10 3.36 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 291 98 33.68 112 38.49 75 25.77 6 2.06 

รวม 2316 1003   809   456   48   
เฉลี่ยร้อยละ 100 43.31 34.93 19.69 2.07 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 505 377 74.65 104 20.59 19 3.76 5 0.99 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 474 358 75.53 94 19.83 17 3.59 5 1.05 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 442 350 79.19 57 12.90 25 5.66 10 2.26 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 306 222 72.55 65 21.24 14 4.58 5 1.63 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 298 233 78.19 46 15.44 14 4.70 5 1.68 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 291 228 78.35 50 17.18 11 3.78 2 0.69 

รวม 2316 1768   416   100   32   
เฉลี่ยร้อยละ 100 76.34 17.96 4.32 1.38 

 
 
 

 
ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 505 257 50.89 185 36.63 51 10.10 12 2.38 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 474 220 46.41 215 45.36 34 7.17 5 1.05 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 442 272 61.54 90 20.36 79 17.87 1 0.23 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 306 216 70.59 71 23.20 16 5.23 3 0.98 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 298 118 39.60 86 28.86 87 29.19 7 2.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 291 238 81.79 28 9.62 19 6.53 6 2.06 

รวม 2316 1321   675   286   34   
เฉลี่ยร้อยละ 100 57.04 29.15 12.35 1.47 
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ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 
 
 

ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนสมรรถนะภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 

ผําน ไมํผําน 
จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 505 379 75.05 126 24.95 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 474 283 59.70 191 40.30 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 442 245 55.43 197 44.57 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 306 203 66.34 103 33.66 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 298 195 65.44 103 34.56 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 291 185 63.57 106 36.43 

รวม 2316 1490   826   

เฉลี่ยร๎อยละ 100 64.34 35.66 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียน 
น้ าหนัก สํวนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 505 425 84.16 80 15.84 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 474 382 80.59 92 19.41 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 442 379 85.75 63 14.25 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 306 260 84.97 46 15.03 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 298 259 86.91 39 13.09 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 291 247 84.88 44 15.12 

รวม 2316 1952   364   
เฉลี่ยร๎อยละ 100 84.28 15.72 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
           ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดังนี ้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด ี
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 4  อัตลักษณ์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
 

                        โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ ๖-๘ 
เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตามตัวบํงชี้ได๎ดังตํอไปนี้ 
                 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุํมตัวบํงชี้ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน:   มัธยมศึกษา 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 10.00 ๙.๒๕ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 ๗.๙๕ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 ๘.๔๒ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน 20.00 ๘.๘๖ พอใช๎ 
ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 10.00 ๘.๐๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎น
สังกัด 

5.00 ๔.๗๕ ดีมาก 
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัสน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 

5.00 ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับแนวทาง การปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 ๘๐.๕๓ ดี 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ  ดี   โดยมีคําเฉลี่ย   ๘๐.๕๓ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมํรับรอง 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมอันพึงประสงค์ มีทักษะในการท างาน สามารถท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
  จุดที่ควรพัฒนา  ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น พัฒนาทักษะ                             
การใช๎ภาษาตํางประเทศ พัฒนาทักษะการคิด รวมทั้งการพัฒนาระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน                                    
สร๎างจิตส านึกในการดูแลทรัพย์สินสํวนรวม 
  ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยํางหลากหลาย และเหมาะสมกับ
กลุํมผู๎เรียน 

  ๒. ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศ ทักษะการคิด โดยใช๎ชุมชนเขา๎มามีสํวนรํวม 
  ๓. ควรมีกิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน และการสร๎างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยชุมชนและผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนและด าเนินการพัฒนา 
 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น ครูทุกคนมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยํางน๎อยปีละ ๑ 
เรื่อง สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมที่สะอาด  รํมรื่นและสวยงาม จัดบริการด๎านสุขภาพและงานวิชาการอยํางทั่วถึง                            
จัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมผู๎เรียนตามศักยภาพ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายนอกและภายใน มีห๎องสมุดที่
ทันสมัยให๎บริการทั้งสื่อเทคโนโลยี เครือขํายอินเตอร์เน็ต หนังสือ ต ารา ไว๎ให๎บริการอยํางเพียงพอ มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดมาตรฐานด๎านเอกลักษณ์ของตนเอง ท าให๎นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ 
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  จุดที่ควรพัฒนา รายงานวิจัยของครูมีรายละเอียดไมํเพียงพอที่จะน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์  ควรชี้แจง
แนวด าเนินการวิจัย หรือกิจกรรมการสอนที่ใช๎แก๎ปัญหาให๎ชัดเจน และการบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียนควรกระท า
อยํางตํอเนื่อง เครื่องมือในการประเมินบางมาตรฐานยังไมํเหมาะสม ควรปรับปรุงและใช๎เครื่องมืออยํางหลากหลาย เพ่ือให๎
การประเมินเกิดความนําเชื่อถือ 
  ข้อเสนอแนะ ครูควรจัดแฟูมข๎อมูลของตนเอง เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน ควรจัดสื่อเทคโนโลยีให๎บริการตามแหลํงเรียนรู๎อื่น ๆ ในโรงเรียนอยํางทั่วถึง 
 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   จุดเด่น สถานศึกษาพัฒนาสื่อและแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยํางหลากหลาย 
จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ ห๎องสมุด เทคโนโลยี ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห๎องคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง-คุ๎มคํา 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษายังขาดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่เป็นระบบและตํอเนื่อง ขาดการประเมิน
ด๎านสังคมแหํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
  ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรก าหนดคณะบุคคลให๎มารับผิดชอบด าเนินการในเรื่องสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
พร๎อมจัดท าแผนงาน/โครงการและด าเนินการอยํางเป็นระบบ 
 
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ภาคภูมิใจในการเป็นสํวนหนึ่งของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โดยการน๎อมน าแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญามาสูํการปฏิบัติ ได๎แกํ กิจกรรมสืบสานงานพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นต๎น 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรก าหนดตัวบํงชี้ หรือพฤติกรรมบํงชี้ของอัตลักษณ์ให๎ชัดเจน พร๎อม
ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมินผลอยํางเป็นระบบ 
  ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรวางแผนด าเนินการโดยบุคลกรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายอยํางเรํงดํวน 
 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานการส่งเสริม 
  จุดเด่น สถานศึกษาได๎จ าท าแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ได๎แกํ การพัฒนา
ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต ระบบปรับอากาศในหอประชุม เพ่ือสํงเสริม การสนับสนุนการ
เรียนรู๎อยํางหลากหลาย 
  จุดเด่นที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรศึกษานโยบายการจัดการศึกษาจากหนํวยงานต๎นสังกัด   (สพม.๔๒) 
ให๎ชัดเจนและน ามาก าหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาให๎เป็นมาตรฐานสํงเสริมเพ่ิมเติมจากที่มีอยูํ 
  ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรก าหนดผู๎รับผิดชอบแผนงาน/โครงการตามมาตรการเสริมและวางแผน
ด าเนินการใหมํให๎ครอบคลุมตามนโยบายการจัดการศึกษาจากหนํวยงานต๎นสังกัด (สพม.๔๒) 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
  ๑. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด มีสุนทรียภาพ เข๎ารํวม
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร เชํน กิจกรรมศิลปะ ดนตรีไทย  ดนตรีสากล และนาฏศิลป์เป็นประจ า สถานศึกษามีการ
พัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ การจัดตั้งสถานศึกษา การพัฒนาจากจุดเน๎น จุดเดํนที่
สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
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  ๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่ดี                       
มีการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  ๓. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู๎โดยก าหนดเปูาหมาย 
วิเคราะห์ข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม จัดเตรียมและใช๎สื่อเหมาะสมกับ
กิจกรรม ประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย 
  ๔. สถานศึกษามีการวางระบบประกันคุณภาพภายใน ได๎รับการตรวจสอบและรับรองจากหนํวยงานต๎นสังกัด 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑.  ผู๎เรียนรู๎จักค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอําน เรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรงรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในและนอก
สถานศึกษา ความรู๎ความสามารถด๎านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของผู๎เรียนยังไมํเพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา เทคโนโลยี และภาษาตํางประเทศ ต่ ากวําระดับดี 
  ๒. สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษายังไมํชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํงเสริมสิทธิเด็ก ดูแล
เด็กให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพยังไมํเพียงพอ และยังไมํมีแตํงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานตามระเบียบ 
  ๓. สถานศึกษาไมํมีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ครูสํวนหนึ่ง
ยังไมํชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์ผลการประเมิน การน าผลการประเมินไปใช๎ในการซํอมเสริมและการศึกษา
ค๎นคว๎าวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู๎เรียนควรได๎รับการสํงเสริมให๎รู๎จักค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอําน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด๎วยการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎ห๎องสมุดและสื่อตํางๆ ทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเอกสาร สื่อเทคโนโลยีและสื่อธรรมชาติ ฝึกทักษะการจดบันทึก  ที่ได๎จากการดู การฟัง การอําน การ
สืบค๎นจากอินเทอร์เน็ต การลงมือปฏิบัติ การสรุปความรู๎ที่ ได๎จากประสบการณ์ อยํางน๎อยสัปดาห์ละครั้ง ฝึกให๎ท า
ใบงาน โครงการ แบบสังเกต จากการเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรงรํวมกับผู๎อ่ืนนอกสถานศึกษาจากการดู การฟัง 
การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษาด๎วยวิธีการหลากหลาย และสํงเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ 
คิดอยํางมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ ที่น าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎ และแก๎ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ได๎อยําง
เหมาะสม ใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง ด๎วยวิธีการหลากหลาย เพ่ือให๎
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ โดยเฉพาะกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาตํางประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สมศ. 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษา ควรสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ด๎วยการให๎ชุมชนมามีสํวนรํวมพัฒนาทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ชํวยประชาสัมพันธ์
ขําวสารข๎อมูลตําง ๆ รํวมมือกับครูในการปูองกันและแก๎ไขพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์และสํงเสริมคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ มีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษาในบทบาทของสมาคม ชมรมผู๎ปกครอง ควรจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางสม่ าเสมอ เพ่ือเสนอแนวทาง  การสํงเสริมให๎มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการเด็ก
ด๎อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และควรแตํงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือ
อนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามระเบียบ 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรได๎รับการพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพในเรื่องการท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล โดยผู๎บริหาร
ตรวจสอบความถูกต๎อง เหมาะสมกํอนน าไปด าเนินการทดสอบทุกภาคการศึกษา ควรสํงเสริมให๎  ครูท าการ
วิเคราะห์ผลการประเมินผู๎เรียนเป็นรายบุคคลอยํางเดํนชัด เพ่ือน ามาใช๎ในการซํอมเสริมและพัฒนานักเรียนรวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอยํางตํอเนื่อง 
 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เกิด
จากการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต๎องการจ าเป็นของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบโดยใช๎ข๎อมูลตาม
สภาพจริงจากรายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีจุดเน๎นที่คุณภาพผู๎เรียน สะท๎อนคุณภาพความส าเร็จที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝุายมีสํวนรํวม 
 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       สภาพปัญหา  
 โรงเรียนรับนักเรียนจากเขตพ้ืนที่บริการร๎อยละ ๑๐๐ ไมํมีโอกาสคัดเลือกนักเรียน นักเรียนของ
โรงเรียนจึงเป็นกลุํมที่ไมํสามารถสอบเข๎าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได๎ และมักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมํสูงนัก 
บางสํวนมีปัญหาในด๎านการอําน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ รวมทั้งขาดทักษะการคิดอยํางเป็น
ระบบ ผู๎ปกครองสํวนใหญํอยูํบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู๎มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางคํอนข๎างต่ า ท าให๎
โรงเรียนไมํคํอยได๎รับการสนับสนุนในการระดมทรัพยากร  ครูในโรงเรียนร๎อยละ ๖๐ มีอายุเกินกวํา ๕๐ ปี และมี
บางสํวนที่ขอเกษียณอายุราชการกํอนก าหนด โดยยังไมํได๎อัตราทดแทน ท าให๎เกิดการขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนของครูมีรายละเอียดน๎อย เครื่องมือในการประเมินภายในบางมาตรฐานยังไมํเหมาะสม 
และควรใช๎เครื่องมืออยํางหลากหลาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ยังไมํเป็นระบบและตํอเนื่อง และขาดการประเมิน
ด๎านสังคมแหํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  
     จุดเด่น  

      ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมอันพึงประสงค์ มีทักษะในการท างาน และทักษะใน การแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพครูทุกคนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยํางน๎อย  ปีละ ๑ เรื่อง  มีการจัดสภาพแวดล๎อมที่สะอาด รํมรื่นและ
สวยงาม จัดบริการด๎านสุขภาพและงานวิชาการอยํางทั่วถึง พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก มีห๎องสมุดที่
ทันสมัยให๎บริการด๎านเทคโนโลยี เครือขํายอินเตอร์เน็ต หนังสือ ต ารา อยํางเพียงพอ และมีการก าหนดมาตรฐาน
ด๎านเอกลักษณ์ของตนเอง    โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี และใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยําง
หลากหลาย และคุ๎มคํา   มีห๎องปฏิบัติการที่สมบูรณ์ มีระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
และมีการสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับหนํวยงานภายนอก  โรงเรียนได๎จัดท า
แผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ได๎แกํ การพัฒนาห๎องสมุดนวมินท์ ห๎องแนะแนว        
ห๎องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต หอประชุม ปรับภูมิทัศน์หน๎าอาคารเรียน  หน๎าหอประชุม จัดท า  
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โต๏ะ-เก๎าอ้ีส าหรับนักเรียนได๎พักผํอนหรือท าการบ๎านหน๎าอาคารเรียน ตลอดจนทาสีภายนอกอาคารเรียน และปูพ้ืน
ระเบียงทางเดินชั้น ๑-๔ 

 

     จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 
๒. ควรพัฒนาให๎นักเรียนมีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร และทักษะการคิดให๎เป็นระบบ 
๓. ควรพัฒนานักเรียนในด๎านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทนและจิตส านึกในการดูแลรักษา

ทรัพย์สินสํวนรวม 
๔. ครูควรท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีข๎อมูล/รายละเอียดที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ 
๕. ควรมีการประเมินคุณภาพภายในโดยใช๎เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
๖. ควรพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ให๎เป็นระบบและตํอเนื่อง และควรมีการประเมินด๎านสังคมแหํงการ

เรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
๗. ควรติดตามงานอยํางสม่ าเสมอ และสรุปงานทุกโครงการ จัดท าสารสนเทศทุกกลุํมสาระ ฯ  
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ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
............................................................................ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และ
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ  ก่อนมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมในการประชุม ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562โรง
เรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และมีส่วนร่วมของของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการ
ส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล  และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ให้บรรลุ ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันที่   16    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

 ( นายสมเดช  ดีทรัพย์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ปีการศึกษา 2562   ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4 มาตรฐาน  22 ประเด็นพิจารณา 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน 1  คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก(คนไทย เป็น
คนเกํง คนดี และมีความสุข) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผูเ้รียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผูเ้รียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ดี 

     ๑) มีความสามารถในการอําน 
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 

     1) ความสามารถในการอําน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 

ด ี
 

     1.1) ร๎อยละของนักเรียน มีความสามารถในการอําน การเขียน
ภาษาไทย อยูํในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
ร๎อยละ 68  

     ๑.2) ร๎อยละ ของนักเรียน ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 
ด๎านความสามารถในการสื่อสารในระดับดี 

 
ร๎อยละ 78 

     ๑.๓) ร๎อยละของนักเรียน มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอ
ผลงานได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
ร๎อยละ 78 

     ๑.๔) ร๎อยละของนักเรียน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูํ
ในระดับดี      ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

ร๎อยละ 55 

     1.5) ร๎อยละของนักเรียน มีความสามารถในการคิดค านวณ อยูํในระดับ
ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร๎อยละ 55 

     1.6)ร๎อยละของนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

ร๎อยละ 50 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

      ๒) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 

        ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา                                                               

ดี 

     2.1) ร๎อยละของนักเรียน ผํานการประเมินการอําน   คิดวิเคราะห์ อยูํใน
ระดับ ดี 

ร๎อยละ 78 

     2.2) ร๎อยละ ของนักเรียน ผํานการประเมินทักษะการคิดแก๎ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

ร๎อยละ 75 

      2.3) ร๎อยละของนักเรียน ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 
ด๎านความสามารถในการคิด ในระดับดี ร๎อยละ 78 

     ๓) มีความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรม 

      ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   ดี 

   3.1) นักเรียนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการสร๎างนวัตกรรม ในระดับดี
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

ร๎อยละ 78 
 

  3.2) นักเรียนทุกคนมีผลงาน จากการท าโครงงาน /  สิงประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของ
การท างานได๎ 

ร๎อยละ 78 
 

  3.3) นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  

ร๎อยละ 30 
  3.4) นักเรียนสามารถสร๎างนวัตกรรม น านวัตกรรมไปใช๎และมีการเผยแพรํ ร๎อยละ 30 

     ๔) มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

       ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ดี 
      ๔.1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
และสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร๎อยละ 83 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

 

 
 
 
 
 

    ๔.2) ร๎อยละของนักเรียน ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรยีน ด๎าน
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ในระดับด ี

ร๎อยละ 78 

     ๔.3) ร๎อยละ ของนักเรยีน มทีักษะด๎าน Digital Literacy ในการเรยีนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ร๎อยละ 78 

5.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   5.1) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยระดับ 3.0 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 50 

   5.2) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับ 3.0 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 30 

   5.3) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับ 
3.0 ขึ้นไป 

ร๎อยละ 50 

   5.4) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาระดับ 3.0 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 50 

   5.5) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระศิลปะระดับ 3.0 ขึ้นไป ร๎อยละ 50 
   5.6) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระสุขศึกษา พละศึกษา
ระดับ3.0 ขึ้นไป 

ร๎อยละ 50 

   5.7) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระการงานอาชีพระดับ 3.0 
ขึ้นไป        

ร๎อยละ 50 
 

   5.8) ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระภาษาตํางประเทศระดับ 
3.0 ขึ้นไป 

ร๎อยละ 30 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

      ๖) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 

      ๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีตํองานอาชีพ  ดี 
     6.1) ร๎อยละของนักเรียน  มคีวามรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดีตํองาน
อาชีพ ร๎อยละ 78 

     6.2) นักเรียนทุกคน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตํอและ
การประกอบอาชีพ ร๎อยละ 78 

   6.3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6มีความพร๎อมที่จะศึกษาตํอ
ระดับสูง ร๎อยละ 50 

  6.4) นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3และ  6มีความพร๎อมในการท างานและ
ประกอบอาชีพ ร๎อยละ 50 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน 1  คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก(คนไทย เป็น
คนเกํง คนดี และมีความสุข) 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ดี 

     ๑) มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

     ๑) มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 
             1.1) ร๎อยละนักเรียน  ผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดี ร๎อยละ 78 

             1.2) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู๎น า
และมีจิตอาสา 

ร๎อยละ 78 

             1.3) นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี และเป็น
แบบอยํางได๎ 

ร๎อยละ 30 

     ๒) ความภมูิใจในท๎องถิ่น และความ 
เป็นไทย 

     ๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย 
ดี 

             2.1) นักเรียนทุกคนรํวมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท๎องถิ่น  
 

ร๎อยละ 80 

             2.2) นักเรียนทุกคนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ  

ร๎อยละ 85 

             2.3) นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ร๎อยละ 80 

             2.4) นักเรียนทุกคนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภมูิใจใน
ความเป็นไทย  

ร๎อยละ 80 

          2.5)นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน
ประเพณีวัฒนธรรมและท๎องถิ่น ร๎อยละ 80 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

 

      ๓) ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางและความหลากหลาย 

     ๓) ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความหลากหลาย ดี 

             3.1) นักเรียนทุกคนอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขบนความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกตําง ร๎อยละ 85 

             3.2) นักเรียนทุกคนมทีัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต๎อง และ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรมจรยิธรรม ร๎อยละ 85 

     ๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิต
สังคม 

     ๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม ดี 

              4.1) ร๎อยละของนักเรียน มีน้ าหนัก สํวนสูง และพัฒนาการ
ทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

ร๎อยละ 73 

              4.2) ร๎อยละนักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข๎อ 

ร๎อยละ 73 

              4.3) นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง แตํงกายสะอาด
เรียบร๎อย เครื่องใช๎สํวนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

ร๎อยละ 85 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

                4.4) นักเรียนทุกคนหลีกเลีย่งจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การ
ทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 

ร๎อยละ 80 

             4.5) นักเรียนทุกคนมคีวามรู๎ทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ํ

ร๎อยละ80 

             4.6) นักเรียนทุกคนมพีฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนนิชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมจีิตสาธารณะ 

ร๎อยละ 80 

             4.7) ร๎อยละของนักเรยีนผํานการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู๎เรียน 
ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ในระดับด ี

ร๎อยละ 80 

     5)  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                      
นวมินทราชูทิศ 

            5.๑) ลูกนวมินท์มีความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย ์ ร๎อยละ 80 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน 2 แนวการจัด
การศึกษา (จัดการเรียนรู๎ที่มุํง
พัฒนาผู๎เรียนเป็นส าคัญและ
การบริหารโดยใช๎สถานศึกษา
เป็นฐาน) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดีเลิศ 

1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได๎จริง 
    1.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ได๎รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได๎ 

ดีเลิศ 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได๎ก าหนดคําเปูาหมายความส าเร็จไว๎ 
     2.1 สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
     2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎น
คุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุํมเปูาหมาย 

3. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 
    3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได๎ 
    3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระ 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

  4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมให๎เข๎ารับการ
พัฒนาตนเอง 
    4.2 ครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ ผู๎ประสานและครูใน
ระดับชั้นมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒนาการท างาน
รํวมกันอยํางน๎อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 

ดีเลิศ 

5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

5. มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตํอสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน 
5.2 จ านวนแหลํงเรียนรู๎เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ได๎มาตรฐาน 

ดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู๎ 

6. สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4  มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน 3 แนวการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
(การสร๎างวิถีการเรียนรู๎ และแหลํง
เรียนรู๎ให๎เข๎มแข็ง) 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดี 

๑.จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

๑. จัดการเรยีนรูผ๎ํานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได ๎ ดี 

    1.1 ร๎อยละของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎เน๎น
กระบวนการคิด และให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

       ร๎อยละ 80 

   1.2 ร๎อยละของครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎แบบ 
ACTIVE LEARNING 

ร๎อยละ 70 
 

  1.3 ร๎อยละของครูมีการเผยแพรํนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎
แบบ ACTIVE LEARNING ร๎อยละ 50 

 ๒. ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

๒. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 

ดี 

     2.1) ร๎อยละของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย  

ร๎อยละ 80 

     2.2)ร๎อยละของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ มีapplication  ร๎อยละ 70 

    2.3) ร๎อยละของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนเอื้อตํอการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

ร๎อยละ 70 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4  มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
     3.1) ร๎อยละของครู มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏสิัมพันธ์ 
เชิงบวก สํงผลให๎นักเรยีนรักการเรยีนรู ๎ ร๎อยละ 80 

4. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรยีน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรยีน 
ดี 

     4.1) ร๎อยละของคร ูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ๎รียนอยํางเป็นระบบ
และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู๎เรยีน ร๎อยละ 80 

     4.2) ร๎อยละของคร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปูาหมายของการเรียนรู ๎ ร๎อยละ80 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ๎ละใหข๎๎อมูล
สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ๎

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ๎ละใหข๎๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู ๎ ดี 

     5.1)ร๎อยละของ ครู และ ผู๎ทีม่ีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู๎ ร๎อยละ 80 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 

(ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน 1  คุณลักษณะของคน
ไทยที่ พึงประสงค์  ทั้ งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก(คนไทย เป็น
คนเกํง คนดี และมีความสุข) 

 มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานโรงเรียนด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ดี 

    ๑. ลูกนวมินท์มีความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ ร๎อยละ 80 
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ค าสั่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
ที่ 109 / 2562 

เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และมาตรา 47 

วรรคสองให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด๎วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษา จัดให๎
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายใน เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง และตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข๎อ 
3 ให๎สถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินการตามแผน ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอันสํงผลตํอ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ การประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จึงแตํงตั้งบุคคลในท๎ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎แล๎วเสร็จ ดังตํอไปนี้ 
     1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด๎วย 
           1.1 นายสมเดช  ดีทรัพย์            ประธานกรรมการ 
           1.2  นางวนิดา   จนัทร์เขียว        กรรมการ 
           1.3  นางจินตนา  พรมชัยชนะ        กรรมการ 
 1.4  นางสาวพรประพา  พัฒนพงษ์       กรรมการ   
           1.5 นางอ าพร  เขมะปัญญา        กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้าที่ ให๎ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก๎ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แกํคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ 
  2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด๎วย 
          2.1 นางจินตนา  พรมชัยชนะ   ประธานกรรมการ 
          2.2 นางมณีกาญจน์  เจิมขุนทด   รองประธานกรรมการ 
          2.3 นายกิจจา   มหาวิจิตร                 กรรมการ 
          2.4 นางชาลิสา   เอมอ่ิม             กรรมการ 
 2.5 นายอดิศร   ชนะโลก   กรรมการ 

2.6นางอ าพร  เขมะปัญญา           กรรมการและเลขานุการ                                                                      
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มีหน้าที ่ดังนี้ 
   1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
   2. ก ากับ ติดตาม และให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา 
    3. เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน๎าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
    4. ให๎โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด๎วย 6 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4) ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
5) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

      5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 
         3. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด๎วย 

3.1 นางอ าพร  เขมะปัญญา   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวศิริพร  ศรีผึ้ง   กรรมการ 
3.3 นางสาวอังศุมาลินทร์  คชพงษ์  กรรมการ 
3.4 นายจรินทร์    สิทธิวะ   กรรมการ 
3.5 นายธนสาร  ปานอํอง             กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ด าเนินการรวบรวมข๎อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2562  
เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎
คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให๎ได๎ข๎อมูลครบถ๎วน 
ถูกต๎องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดสํงหนํวยงานต๎นสังกัด จ านวน 1 เลํม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 
ทั้งนี้เพ่ือให๎เกิดความเรียบร๎อย อันจะยังสํงผลให๎เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสูํ
มาตรฐานการศึกษาตํอไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
สั่ง ณ วันที่ 11  กรกฏาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
(ลงชื่อ)    

(นายสมเดช  ดีทรัพย์.) 
                                                                ผู๎อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
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ค าสั่งโรงเรียนนวมินทราชทูิศ มชัฌิม 

ที่    56    / ๒๕63 
 

เร่ือง แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให๎ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับกํอนจะมีการประเมินคุณคุณภาพในรอบตํอไป โดยให๎มี  การปรับปรุงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดให๎น๎อยลง กระชับ และสะท๎อนถึงคุณภาพอยํางแท๎จริง เน๎นการประเมินสภาพจริง ไมํยุํงยาก ลดภาระการจัดเก็บ
ข๎อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช๎ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ใน  การประเมินที่มีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐาน
บริบทของสถานศึกษา และได๎ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให๎การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและ  การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตํละ
ระดับและประเภทการศึกษาโดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
เพื่อให๎เกิดการพัฒนาและสร๎างความเชื่อม่ันให๎แกํผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องและสาธารณะชนวําสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษา
ได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปูาประสงค์ของหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแล  จาก
การเปลี่ยนแปลงข๎อก าหนดดังกลําวนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดให๎จัดท าแนวจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับนโยบายและ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
 เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  จึงประกาศแตํงตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้                     
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด๎วย 
  นายชาญณรงค์     ยาสุทธ ิ   ประธานกรรมการ 
  นางจนิตนา  พรมชัยชนะ  รองประธานกรรมการ 
  นางวนิดา    จันทร์เขียว  กรรมการ   
  นายเสถียร    ดามาพงษ ์  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
  นางอ าพร  เขมะปัญญา  กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าที่  

1.  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคล และวางระดับสถานศึกษาอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2.  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยํางน๎อยปีละ 1 คร้ัง และจัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบตัิหน๎าทีท่ี่ได๎รบัมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพ 
โดยค านงึประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้  ตั้งแตบํัดนี้เป็นตน๎ไป 
   ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2563 
 
 
       (นายชาญณรงค์   ยาสทุธิ) 
               ผู๎อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึษา 2562 

ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌมิ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
..........................................................................................  

  มติที่ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐานโรง เรี ยนนวมิ นทราชูทิศ  มัชฌิม                        
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  พ.ศ. 2563 ได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา          
ปีการศึกษา 2562 ด๎วยมติเป็นเอกฉันท์ใช๎รายงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและสาธารณชนได๎ 
 
 
 
 
 

พลตรี     
                                     ( สุวิทย์  แม๎นเหมือน ) 

                                     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

 
 
 
 

ลงชื่อ 
                                       ( นายชาญณรงค์  ยาสุทธิ ) 

                                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
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รายงานภาพกิจกรรม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประจ าปีการศึกษา 2562 

************************************************************************ 
- ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย ระหวํางวันที่ 21-23 

ธันวาคม 2562 จ านวน 24 รายการ 

-  
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  -   ทีมหุํนยนต์โรงเรียนนวมิน ทราชูทิศ มัชฌิม ชื่อ ทีม NMM ROBOTได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
แขํงขันหุํนยนต์บังคับมือ ในระดับนานาชาติ International Robotics Olympiad Bangkok Thailand 2019 
ซึ่ง แขํงขันระหวํางวันที่ 20-21 กรกฏคม 2562 ณ ศูนย์การค๎าเดอะฮับ รังสิต (The Hub Rangsit) 

 

-  ได๎รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรายการแขํงขัน "กีฬานักเรียนอาเซียน 2019 ครั้งที่ 11"/ 11th Asean 
School Games 2019 Semarang Indonesia ณ ประเทศอินโดนี ระหวํางวันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2562 
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- ผู๎อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พร๎อมด๎วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  เข๎ารํวม
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลทาง
สถาบันพระมหากษัตริย์  
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- กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค จัดบรรพชาสามเณรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ๎า พระบรมราชินี ระหวํางวันที่ 1-15 ตุลาคม 2562 ณ 
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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- ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู๎อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ในโอกาสที่
ได๎รับรางวัลพํอตัวอยําง 2562 จากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู๎วําราชการจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นักเรียนโรงเรียนนวมิน ทราชูทิศ มัชฌิม ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอตาม
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยใช๎ ชื่อทีม        
N. M. M. Films และเข๎ารับเกียรติบัตรพร๎อมเงินรางวัล จานวน 15,000 บาท โดย กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธี
มอบรางวัล วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
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