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ค ำน ำ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม เป็นการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนที่มี
ในปัจจุบันทุกด้านน าไปสู่การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เพ่ือเกิดผลโดยองค์รวมสู่การพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร ทั้งนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) จึงต้องมีแนวทางการด าเนินงานบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และมีภารกิจที่จะต้องบริหาร
และให้บริการทางการศึกษาสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปที่ได้ประกาศไว้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โรงเรียนได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจส่งผลให้โรงเรียนผู้เรียนและบุคลากร มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีระดับคุณภาพมาก  

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกัน
ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563-2565 ให้มี
ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น 
การสอนของครูและของผู้เรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต  โดยหวังว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามศักยภาพ  
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  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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บทท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไป 

 

ประวัติควำมเป็นมำ 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้ประกาศตั้งเมื่อวันที่  23  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2506  เดิมมีชื่อว่า 

โรงเรียนลาดยาว  ใช้อักษรย่อ นว.37  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ต าบลลาดยาว  อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  สังกัด
กรมวิสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยที่แบ่งที่ดินจ านวน  9  ไร่  ด้านหลังอาคารโรงเรียนบ้านลาดยาว 
(ปฐมสิทธิ์พิทยาคาร)  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ 8044  เป็นแปลงเดียวกับที่ตั้ง  ที่ว่าการอ าเภอลาดยาวขึ้น
ทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2464   

โรงเรียนลาดยาว  เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2506  โดยมีนายไพบูลย์    
ชูเฉลิม  ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่  ในปีแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน  เป็นของโรงเรียนจึงได้อาศัยอาคาร
เรียนของโรงเรียนบ้านลาดยาว  เป็นที่เรียนจ านวน  1  ห้อง  มีนักเรียนจ านวน  28  คน และครู  4  คน 

ปี พ.ศ. 2507  ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017  ของกรมสามัญศึกษา  จ านวน 2  ห้องเรียน  
โดยใช้เงินงบประมาณจากประชาชนที่มีจิตศรัทธาบริจาคเม่ือเสร็จจึงย้ายจากอาคารของโรงเรียนบ้านลาดยาวไป
อยู่ที่สร้างขึ้นใหม่  และได้พัฒนาโรงเรียนมาโดยล าดับ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กรมเป็นกรมสามัญศึกษา  
โรงเรียนลาดยาวจึงใช้อักษรย่อโรงเรียนเป็น ล.ย.  

ปี พ.ศ. 2509  โรงเรียนได้เงินงบประมาณมาต่อเติมอาคารเป็นรูป 
ปี พ.ศ. 2510  ได้รับงบประมาณต่อเติมเป็น 2 ชั้น 
ปี พ.ศ. 2513  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารหอประชุม จ านวน 1 หลัง บ้านพักครู จ านวน  

2 หลัง และขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  โดยใช้อักษรย่อ ล.ว. 
โรงเรียนได้พิจารณาแล้ว  ว่าสถานที่คับแคบมีเพียง  7  ไร่ เท่านั้น  (โดยยึดหลักเกณฑ์การตั้งโรงเรียน

จะต้องมีเนื้อที่อย่างน้อย  15  ไร่)  เนื่องจากทางอ าเภอได้ขอพื้นที่เพ่ือสร้างที่เก็บน้ าส าหรับการท าน้ าประปา  2  
ไร่  การขยับขยายสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่อไปภายหน้า  เมื่อมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นจะ
ท าการขยายได้ยาก  สมควรที่จะต้องเตรียมสถานที่แห่งใหม่  เพ่ือย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจึงเรียนปรึกษากับทาง
อ าเภอและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด  และลงความเห็นสมควรใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทุ่งหนอง
โขมงต าบลลาดยาว  อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ 4105/2505  
ระบุว่ามีเนื้อที่ทั้งหมด  2,316  ไร่  86  ตารางวา  โดยโรงเรียนได้รับอนุญาตจากจังหวัดใ ห้ใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงนี้  เพ่ือการศึกษาจ านวน  144  ไร่  บริเวณสนามเพลาะหน้าวัดสระแก้ว  จึงเสนอเรื่อง
ขอย้ายโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา  โดยมีหลักการมอบอาคารทั้งหมดและที่ดินเดิมให้แก่โรงเรียนบ้าน
ลาดยาว  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ด าเนินการย้ายได้ ในปี พ.ศ. 2513   

ปี พ.ศ. 2513  โรงเรียนจึงน างบประมาณการสร้างโรงอาหารหอประชุมและบ้านพักครู  จ านวน  2  
หลัง  ไปก่อสร้างในที่ดินแปลงใหม่  ในเวลาต่อมาเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็แบ่งนักเรียนมาเรียนที่โรงอาหารหอประชุม
มาเรียนจ านวน  1  ชั้นเรียน  2  ห้องเรียน   

ปี พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  216  ของกรมสามัญศึกษาจ านวน  12  
ห้องเรียน (อาคาร 1)  บ้านพักครู  2  หลัง ห้องน้ า  1  หลัง  เมื่อเสร็จจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนในที่ดิน
แปลงใหม่  ในปี พ.ศ. 2514 

ปี พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก 4 ห้องเรียน  เป็น 16  ห้องเรียน  เป็นตามรูปแบบ  นับเป็น
อาคารเรียนหลังแรกในที่ดินแปลงใหม่ 
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ในงบประมาณ  2519  จ านวนนักเรียนมากขึ้นได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216  
จ านวน  12  ห้องเรียน (อาคาร 2)  บ้านพักครู 2 หลัง ห้องน้ า 1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.)  ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเงินกู้จากธนาคารโลกให้กู้เงินในการก่อสร้างซึ่งโรงเรียนได้รับอาคารเรียน
วิทยาศาสตร์ (อาคาร 3)  โรงฝึกงานวิชาอาหาร-เสื้อผ้า (คหกรรม)  โรงฝึกงานวิชาเขียนแบบ-งานไม้  โรงฝึกงาน
วิชาไฟฟ้า-ช่างยนต์  โรงฝึกงานเกษตรกรรมศิลป์  ห้องน้ า  1  หลัง  บ้านพักครู  3  หลัง  บ้านพักภารโรง  1  
หลัง  ติดตั้งประปา – ไฟฟ้า  เรือนเพาะช า  1  หลังรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน  รวมเป็นงบประมาณ  11  
ล้านบาท   

ปี พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม  (ค.ม.ส.)  ตามโครงการพัฒนา
โรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.)   

ปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว  1  หลัง  4  ห้องเรียน 
ปี พ.ศ. 2524  นายระเด่น  พานทอง  ได้รับค าสั่งให้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  แทนนาย

ไพบูลย์  ชูเฉลิม  และได้รับต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  เมื่อ พ.ศ. 2528    
ปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง 
ปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ห้องน้ า  1  หลัง  6  ที่  สนามบาสเก็ต

บอล  1  สนาม  บ้านพักนักเรียน  1  หลัง   
ปี พ.ศ. 2530  นางระวีวรรณ  เปรมจิตต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขาณุวิทยา  ได้รับค าสั่งมาด ารงต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายระเด่น  พานทอง  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ   

ปี พ.ศ. 2531  ได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ปี พ.ศ. 2532  นายเฉลิม  หงษ์สัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขาณุวิทยา  ได้รับค าสั่งมาด ารงต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนางระวีวรรณ  เปรมจิตต์  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง   

ปี พ.ศ. 2532  ก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอลาดยาว  ณ  สนามโรงเรียนลาดยาววิทยาคม   
ปี พ.ศ. 2533  ร่วมกับคณะครูจัดสร้างพระรุ่นเสาร์ 5  หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ  วัดศรีอุทุมพร   
ปี พ.ศ. 2534  ก่อสร้างอาคารศาลาไทย  และท าการเปิดโรงเรียนสาขาที่ก่ิงอ าเภอแม่วงก์ 
ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนเป็น  

10 – 6 – 6 /3 – 3 – 3  และได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ า  ฝ 33  จ านวน  1  ชุด ในปีนี้กรมสามัญศึกษา
ได้แต่งตั้งให้นายเฉลิม  หงษ์สัมฤทธิ์  ไปด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม  และแต่งตั้ง
นายก่อเกียรติ  ค าประกอบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม   
 ปี พ.ศ. 2536  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน  12 – 11 - 7 / - 4 - 3 – 3  รวม  
40  ห้อง 
 ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบถอดประกอบได้  จ านวน 2 หลัง เป็น
จ านวนเงิน  482,000  บาท ถนน  150  เมตร  กรมสามัญศึกษาอนุมัติแผนชั้นเรียน  12 – 11  10 /4 – 4 – 3  
ได้เปิดท าการสอนระดับ ปวช. จ านวน  1  ห้องเรียน  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จ านวน  1  หลัง  
อาคารชั่วคราวแบบถอดประกอบได้จ านวน  2  หลัง   
 ปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล / 38 (พิเศษ) จ านวน  1  หลัง 
(อาคาร 4)  กรมสามัญศึกษาอนุมัติแผนชั้นเรียน  11 – 11 – 10 /5 – 4 – 4  ในปีนี้กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้
นายก่ อ เกี ย รติ   ค าประกอบ ไปด า ร งต า แหน่ ง  ผู้ อ าน วยการสามัญศึ กษาจั งหวั ดนครสวรรค์    
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และแต่งตั้งนายอานนท์  อภิญญานุวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา  ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   
 ปี พ.ศ. 2540  กรมสามัญศึกษาอนุมัติแผนชั้นเรียน  12 – 11 – 11/ 5 – 5 – 4  และได้รับงบประมาณ
ปฏิรูปการศึกษาจ านวน  400,000  บาท ท าถนนคอนกรีตและทาสีภายนอกอาคารเรียนหลังที่ 1   
 ปี พ.ศ. 2541  กรมสามัญศึกษาอนุมัติแผนชั้นเรียน 10 – 10 – 11 / 5 – 5 – 4  ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27  (หอประชุมรวมใจ) 
 ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณจาก อบต.สระแก้ว ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  ใช้เป็นที่ เข้าแถว
หน้าเสาธงโรงเรียนเป็นเงิน 352,000 บาท ได้รับงบประมาณจากอ าเภอลาดยาวท าสนามบาสเก็ตบอล1 สนาม   
 ปี พ.ศ. 2543  นายโพ เรืองงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม  ได้รับค าสั่ งแต่งตั้งมาด ารง
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายอานนท์  อภิญญานุวัฒน์  ซึ่งเกษียณอายุราชการ 
 ปี พ.ศ. 2545  นายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์  ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งมาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายโพ  เรืองงาม  ซึ่งเกษียณอายุราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2  ได้มาขออนุญาตใช้อาคารวิทยาศาสตร์เป็นส านักงาน 
 ปี พ.ศ. 2546  จัดแผนการเรียน  10 – 9 – 8 / 4 – 4 - 4  / 1 – 1 – 1  รวม 42 ห้องเรียน 
 ปี พ.ศ. 2547  นายธวัชชัย  ทองเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา  ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมาด ารง
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์  ซึ่งมีค าสั่งให้ไปด ารง
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา   

- ได้รับงบประมาณอาคารเรียน 216 ก (อาคาร 5) 
- จัดสร้างอาคารหลวงพ่อจ้อย  จนฺทสุวณฺโณ  โดยใช้เงินจากการจ าหน่ายพระรุ่นเสาร์ 5   

หลวงพ่อจ้อยที่ด าเนินการไว้ 
ปี พ.ศ. 2551  นายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา  ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมา

ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายธวัชชัย  ทองเจริญ  ซึ่งขอเกษียณอายุราชการ
ก่อนก าหนด กรมพลศึกษา ได้มาขอสร้างสนามกีฬาในสนามกีฬาเดิมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม   
 ปี พ.ศ. 2554  นายกมล  วงศ์สุทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมาด ารง
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์   ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

ปี พ.ศ. 2557  นายอรุณ  รุ่งเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมาด ารง
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายกมล  วงศ์สุทธิ์  ซึ่งได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  และปี พ.ศ. 2557 จัดแผนชั้นเรียน 8-7-8/5-6-6 รวม รวม 40 ชั้น
เรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,637 คน  
 ปี พ.ศ. 2558 จัดแผนชั้นเรียน 8-8-7/5-5-6 รวม รวม 39 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,549 คน 
มีนายอรุณ  รุ่งเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 ปี พ.ศ. 2559 จัดแผนชั้นเรียน 9-8-8/6-5-5 รวม รวม 43 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,649 คน 
มีนายอรุณ  รุ่งเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 ปี พ.ศ. 2560 จัดแผนชั้นเรียน 9-9-8/6-6-5 รวม รวม 43 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,604 คน 
มีนายอรุณ  รุ่งเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  
 ปี พ.ศ. 2561 จัดแผนชั้นเรียน 9-9-9/7-6-6 รวม รวม 46 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,743 คน  
คน มีนายอรุณ  รุ่งเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม จนถึงปัจจุบัน 
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ปี พ.ศ. 2562  นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบางวิทยา  ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมา
ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายอรุณ  รุ่งเรืองซึ่งเกษียณอายุราชการ และปี 
พ.ศ. 2563 จัดแผนชั้นเรียน 9-9-9/6-7-6 รวม รวม 46 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,739 คน  
 

สถำนที่ตั้งสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ตั้ งอยู่บนถนนสาย   ลาดยาว -หนองสังข์  ระหว่างกิ โลเมตรที่  2   
ตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ที่ 5  ต าบลสระแก้ว  อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  60150 
หมายเลขโทรศัพท์  056-271397  ต่อ 0 หมายเลขโทรสาร 056-271430 

 

ลักษณะชุมชน 
อ าเภอลาดยาว   มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า   มีล าน้ าไหลผ่านจึงมีน้ าอุดมสมบูรณ์ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  การท านา   ท าสวน  ท าไร่  บางส่วนมีอาชีพค้าขาย  การ
คมนาคมและการเดินทางสะดวก   
 

  อำณำเขตต ำบล 
  ทิศเหนือ      ติดต่อ ต าบลเนินขี้เหล็ก   อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 
  ทิศใต้      ติดต่อ ต าบลสร้อยละคร   อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ ต าบลหนองนมวัว   อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
  ทิศตะวันตก    ติดต่อ ต าบลลาดยาว       อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ที่ตั้งของอ ำเภอลำดยำว 
          ทิศเหนือ             ติดกับ      อ าเภอบรรพตพิสัย      จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้                    ติดกับ      อ าเภอสว่างอารมณ์      จังหวัดอุทัยธานี 
 ทิศตะวันออก       ติดกับ      อ าเภอเมือง              จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันตก        ติดกับ      อ าเภอแม่วงก์            จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 ที่ตั้งของต ำบลสระแก้ว 
     สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ าท่วมขังเป็นบางพื้นที่ มีล าคลองไหลผ่าน  
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ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 
ข้อมูลผู้เรียน   

 

ข้อมูลอำคำร/สถำนที่ 
   โรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีเนื้อท่ี   146 ไร่  3 งาน 29 ตารางวา       
  อาคารเรียนถาวร   จ านวน     5 หลัง 
  ห้องเรียน                    จ านวน   46 ห้อง 
  ห้องกิจกรรมอ่ืนๆ  จ านวน  10 ห้อง 
  สนามกีฬา      จ านวน    1 สนาม สนามวอลเลย์บอล  จ านวน    1 สนาม 
 สนามบาสเกตบอล  จ านวน    1 สนาม  สนามฟุตบอล   จ านวน    1 สนาม 
  สนามฟุตซอล   จ านวน    1 สนาม สนามฟุตบอล 7 คน จ านวน    1 สนาม 
 

ประเภทบุคลำกร 

จ ำนวน 

รวม 

เพศ ระดับกำรศึกษำสงูสุด 

 ช
ำย

 

 ห
ญ

ิง 

 ต
่ ำก

ว่ำ
 ป

.ต
ร ี

 ป
ริญ

ญ
ำต

ร ี

 ป
ริญ

ญ
ำโ

ท 

 ป
ริญ

ญ
ำเอ

ก 

ผู้อ านวยการและ รองผู้อ านวยการ 
ที่ได้รับการแต่งตัง้ 

1 1 - - - 1 - 

ครูประจ าการ 87 27 60 - 62 25 - 
พนักงานราชการและครูอัตราจา้ง 11 4 7 - 11 - - 
ลูกจ้างประจ า 2 2 - 2 - - - 
ลูกจ้างชัว่คราว 16 9 7 13 3 - - 

รวม 117 43 74 15 76 26 - 

ชั้น จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 360 9 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 345 9 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 318 9 

รวม ม.ต้น 1023  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 240 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 226 6 

รวม ม.ปลำย 716  

รวมทั้งหมด  1739 46 
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 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด 336 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 20,000 เล่ม   
      การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ PLS  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 
ที่รายงานเฉลี่ย 9 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของนักเรียนทั้งหมด 
 

2) ห้องปฏิบัติการ  
        ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน 4 ห้อง 
           ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน 1 ห้อง 
           ห้องปฏิบัติดนตรีไทย  จ านวน 2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติดนตรีสากล   จ านวน 1 ห้อง 
          ห้องปฏิบัตินาฏศิลป์   จ านวน 2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติศิลปะ   จ านวน 1 ห้อง 
 

            3)  คอมพิวเตอร์   จ านวน 200  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 200  เครื่อง 
      จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  240 คนต่อวัน   
      คิดเป็นร้อยละ 15  ของนักเรียนทั้งหมด 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  27  เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
2. ห้องศูนย์คณิตศาสตร ์  
3. ห้องศูนย์ภาษาไทย                                
4. ห้องสมุดวิทยาศาสตร ์                        
5.  ห้องอาเซียน                          
6. ห้องศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายไร้พรมแดน                        
7. ห้องธนาคารโรงเรียน                
8. ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

1600 
40 
40 
200 
20 
90 
20 
20 

9. ห้องแนะแนว      
10. อาคารหลวงพ่อจ้อย     
11. แปลงสาธิตเกษตรกรรม 
12. ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา 
13. ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC 

800 
20 
20 
20 
200 
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ผลงำนและควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 ด้ำนสถำนศึกษำ 

 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม(พ.ศ.2544-2558) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา 

 ได้ รับ เกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่ เป็นแบบอย่ างการประกันคุณภาพการศึกษา ปี  2561  
มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
ดีเยี่ยม  

 ได้ผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Office of Basic Basic 
Education Commission Quality Awaids : OBECQA)  ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีพุทธศักราช 2561 (19 กันยายน 2562) 

 ชมรมการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้วยหัวใจที่พอเพียง โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้า
ร่วมการประกวด โอทอป จูเนียร์  (OTOP Junior Comtest) ระดับประเทศ (16 ธันวาคม 2562) 
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 ด้ำนผลงำนครูและนักเรียน 
 ผลงำนครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรำงวัล / ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
1 นางสาวอุไรวรรณ  ศรีกัลยา -เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันรอบรู้วรรณคดีระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าป ี2562 ระดับ

เขตพื้นที่ ณ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
-เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1–3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ประจ าปกีารศึกษา 2562 
-เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย ระดบัชั้น ม.1–3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
-เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1–3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัชาติภาคเหนือ  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สพฐ. 
-เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย ระดบัชั้น ม.1–3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคเหนือ  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สพฐ. 

สพม.42 
 
 
 
 

สพฐ. 
 

2 นางสาวกัญญา  ข าดวง -เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่  69  
-เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับที่  1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา   
ระดับชาติ  ครั้งที่  69 
-เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  69 

สพม.42 
สพฐ. 

3 นางชฎาพร  แหงมงาม -ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันคดัลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้นม.4- ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   กจิกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นม.4- ม.6ณ โรงเรียนเมืองเฉลียงจังหวัดสุโขทยั 

สพม.42 
สพฐ. 

4 นางกาญกนก  ไชยฉิม งานมหกรรมความสามารถทาศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลย ีของนักเรียน ระดับชาต ิปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับเหรียญทอง 

สพฐ. 

5 นางสาวณิชากร  สมนึก -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สพม. 42 
 
 

 
6 นายปยิะวัฒน ์เฉลิมวุฒิกุล ผู้ควบคุมนักเรียนการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (6 บท) ระดับชัน้ ม.4 – ม.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน อนัดับ 4 

ผู้ควบคุมนักเรียนการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม.4 – ม.6 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
สพฐ. 

 

ผลงำนครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นายนิลรัตน์   พึ่งพา -รางวัลเหรียญทองระดับชาต ิครูผู้สอนการแข่งขันวงดนตรีเครื่องลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 

-รางวัลเหรียญทองระดับชาต ิครูผู้สอนการแข่งขันวงดนตรีเครื่องลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
-รางวัลเหรียญทองระดับชาต ิครูผู้สอนการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทยั 

สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 

2 นางสาวณัฐปภัสร์    
ศรีตะลหฤทัย 

-ครูผู้ควบคุม “เด่ียวขิม 7 หยอ่ง” ม.ต้น และ ม.ปลาย งานมหกรรมฯ ระดับภาค 
-ครูผู้ควบคุม “ขับร้องเพลงไทย” ม.ปลาย งานมหกรรมฯ ระดับภาค 
-ครูผู้ควบคุม “เด่ียวจะเข”้ ม.ต้น งานมหกรรมฯ ระดับภาค 

สพฐ 
สพฐ 
สพฐ 
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ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
3 นางสาวบุษรา  

อาบวาร ี
-ครูผู้ฝึกซ้อมรายการร าวงมาตรฐาน ม.ต้น  
-ครูผู้ฝึกซ้อมรายการร าวงมาตรฐาน ม.ปลาย 
-ครูผู้ฝึกซ้อมรายการระบ ามาตรฐาน  ม.ต้น 
-ครูผู้ฝึกซ้อมรายการระบ ามาตรฐาน ม.ปลาย 

สพม.42 
สพม.42 
สพม.42 
สพม.42 

4 นายถาวร   ศรีลาศักดิ ์ - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-6 ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ 
 

สพฐ. 

5 นางสาวภารดี  เกิดวาระ -กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.42 
-ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ประจ าปีกรศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทยั 

สพม.42 
สพฐ. 

6 นางสาวดุริยา  พุมานนท ์ -รางวัลครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลมระดับชั้น ม.1 –ม.3  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่  69  
-รางวัลครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลมระดับชั้น ม.4 –ม.6  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่  69  
-รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กจิกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทชาย  ระดับชัน้ ม.4 –ม.6  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  ระดับชาต ิ
ครั้งที่  69 ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ 
สพฐ. 

 
สพฐ. 

 
ผลงำนครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  

ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นายชินพัฒน์  แกว้ลายค า 

นายปวงไทย  ประสมพงษ์ 
นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย 

เหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานดา้นกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปกีารศึกษา 2562  
ระดับชาติ ภาคเหนือ 

สพฐ. 

2 นายชินพัฒน์  แกว้ลายค านาย
ปราโมทย ์ พูลเกิด 
นางสาวศิริรัตน์  อภิญญานวุัฒน์  
 

เหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานดา้นกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปกีารศึกษา 2562  
ระดับชาติ ภาคเหนือ 

สพฐ. 

3 นายชินพัฒน์  แกว้ลายค า 
นายปวงไทย  ประสมพงษ์ 
นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย  

ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

สพม.42 

4 นายชินพัฒน์  แกว้ลายค านาย
ปราโมทย ์ พูลเกิด 
นางสาวศิริรัตน์  อภิญญานวุัฒน์ 
 

ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.42 

5 นางสาวอรทัย  บวัรอด ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น  ม.1–ม.3งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

สพม.42 
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ผลงำนครูกลุ่มวิชำเทคโนโลยี  
ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นางสาวเกสร ี แจ่มสกุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
สพฐ. 

2 นายอนิรุทธ ์ พูนวิวัฒน ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเกมสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

3 นางสาววริษา  ทรพัย์ส าราญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

4 นายภูมิศักดิ ์ คงจันทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟตแ์วร์ ระดบัชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

5 นางสาวนริศรา ตรีสังข์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

6 นายปริวัตร ศรสุรินทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

7 นายสุพัฒน ์ ค าฤทธิ ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดบัพื้นฐาน  ระดบัชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ณ จังหวัดสุโขทยั 

สพฐ. 

8 นางสาววิไลพร วงษ์มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเกมสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

 

ผลงำนครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นางชลดา  สมัครเกษตรการ 

นางทัศนีย์  เพิ่มภาค 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันจกัสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

2 นางชลดา  สมัครเกษตรการ 
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล  โพธิ์งาม 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จากการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ ระดับชาต ิภาคเหนือ ปกีารศึกษา 2562 

สพฐ. 

3 นางชลดา  สมัครเกษตรการ 
นางทัศนีย์  เพิ่มภาค 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการแข่งขันประดษิฐ์ของใช้จากวัสดธุรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3  สพม.42 

4 นางชลดา สมัครเกษตรการ 
นางทัศนีย์  เพิ่มภาค 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1  จากการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 สพม.42 

5 นางสาวปิยะดา  แสงมณี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-3 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สพฐ. 
6 นายศุภชยั พุ่มขจร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมช่างเช่ือมไฟฟ้า ระดับ ม.1 – 3  ระดับจังหวัด ครั้งที่ 69 สพม.42 
7  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมช่างเช่ือมไฟฟ้า ระดับ ม.4-6 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 69 สพม.42 
8 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ 

นางสาวศิรินันท์  สิมากรณ์ 
ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.1-3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 69 สพม.42 
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ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
9 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ 

นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ์ 
ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดแปรรูปอาหาร  ระดับชั้น   ม.1-3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด ครั้งที่ 69 สพม.42 

10 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ 
นางสาวศิรินันท์  สิมากรณ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.1-3  ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติ ครั้งที่ 69 สพฐ. 

11 นายภราดร บัวปอน 
 

รางวัลครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  ปกีารศึกษา 2562 

สพม.42 

12 รางวัลครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น  ม.4 – ม.6 สพฐ. 
13 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สพฐ. 
14 นายภราดร บัวปอน 

นางสาวรัตนาภรณ์  ดิษฐ์ทอง 
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหตัถกรรมของนักเรียน ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2562 ณ จังหวัดสโุขทัย สพฐ.  

15 นางเจนจิรา  ชมกุล ครูผู้สอน รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม. 4 -6 
การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน “งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน”  ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 42 

สพม. 42 
 

16 นางเจนจิรา  ชมกุล 
นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน ์

ครูผู้สอน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม. 4 -6 
การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน “งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน”  ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์   

สพม. 42 
 

17 นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  1 กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

สพม. 42 
 

18 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลชมเชย ประจ าปกีารศึกษา 2561 สพม. 42 
 

19 ครูผู้สอน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ระดับภาคเหนือ ระหวา่งวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 
2562 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ชอ้ปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ ศูนย์การค้าเมญ่า 
ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็น
เตอร์ จังหวัดเชียงใหม ่

20 นางสาววภิา กุมุท ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 69 สพม. 42 
 

 

ผลงำนครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นางสาวธนิดา ทิพย์เสน 

นางสาวนพวรรณ จันทรบาง 
ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาค 

สพฐ. 

2 นางสาวธนิดา ทิพย์เสน 
นางสาวนพวรรณ จันทรบาง 

ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน 

สพม. 42 
 

3 นางสาวเขมจิรา อินตระกูล 
นางสาวหทยัรัตน์  โพธิ์มว่ง 

ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน 

สพม. 42 
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ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
4 นางสาวปิยะนุช  เหล่าสีค า ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สพม. 42 
5 Miss Awafeh Brenda  Shakie ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันการพดูภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สพม. 42 
6 Mr.Thomas Mungo  Epie ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันการพดูภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สพม. 42 
7 นางจุรีพร ผาผ่อง  ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน  เล่านิทานภาษาอังกฤษ  ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สพม. 42 
8 นางวารี รอดมา 

นางสาวธนิดา  ทพิย์เสน  
ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สพม. 42 

 
9 นายวีรชาติ สายวงค์ ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สพม. 42 
10 นางสาวมาลินี เกศธนากร 

MissGuanyan Li 
ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สพม. 42 

 
11 นางสาวมาลินี เกศธนากร 

MissGuanyan Li 
ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน 
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

สพม. 42 
 

12 นางสาวมาลินี เกศธนากร 
MissGuanyan Li 

ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สพม. 42 
 

13 นางสาวมาลินี เกศธนากร 
MissGuanyan Li 

ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันการแขง่ขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สพม. 42 
 

 
ผลงำนครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  

ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นางสาวมัทรี  โททอง 

นางสาวกรชวัล   รุ่งรัตน์ 
นางสาวสิริพร พันธุ  
นางสาวอลิสา  เกลยีวสีนาค 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการเพชรอุทยั ครั้งที่ 5 ระดับ ม.ต้น  

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

2 นางสาวกรชวัล   รุ่งรัตน์นางสาว
อนุสรา จงอุดมชัยกิจ 
นางสาวศิมาภรณ์ อุบัต ิ
นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดบัภาคเหนือ ครั้งที่ 4 กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ต้น  มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

3 นางสาวกรชวัล   รุ่งรัตน์ 
นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดบัภาคเหนือ ครั้งที่ 4 
กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ปลาย  

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

4 นางสาวกรชวัล   รุ่งรัตน์ 
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ล าดับที่ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

สพม. เขต 42 

5 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รับ รางวัลอันดับที่ 5 เอแม็ท เกมตอ่เลขค านวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 สมาคมครอสเวิร์ดเกม 
เอแม็ท ค าคม และซู
โดกุแห่งประเทศไทย 
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ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
6 นางสาวกรชวัล   รุ่งรัตน์ 

 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รับ รางวัลอันดับที่ 18 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการแมก็ซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมปภ์าคเหนือ ครัง้ที่ 5 สมาคมครอสเวิร์ดเกม 

เอแม็ท ค าคม และซู
โดกุแห่งประเทศไทย 

7 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รับ รางวัลอันดับที่ 85 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการแมก็ซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมปภ์าคเหนือ ครัง้ที่ 5 สมาคมครอสเวิร์ดเกม 
เอแม็ท ค าคม และซู
โดกุแห่งประเทศไทย 

8 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รับ รางวัลอันดับที่ 37 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น รายการแมก็ซ์พลอยส ์ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 สมาคมครอสเวิร์ดเกม 
เอแม็ท ค าคม และซู
โดกุแห่งประเทศไทย 

9 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

10 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

11 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที ่ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

12 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 สพม. เขต 42 
13 นายภวูดล สายสุวรรณ ์

นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  
ผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนเขา้ร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเพชรอุทัย “คณิตศาสตร์”  ครั้งที่ 5 สพม. เขต 42 

14 นายภวูดล สายสุวรรณ ์
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 
 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 

สพม. เขต 42 

15 นางสาวสิริพร  พันธ ุ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  1กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ 69   

สพม. เขต 42 

16 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 4 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 69   

สพม. เขต 42 

17 นางสาวอาภาภรณ์   
พูลกสิวิทย ์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

18 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที ่ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

19 นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

20 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล อันดับที่ 32 ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 

สพฐ. 
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ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
21 นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
สพม. เขต 42 

22 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กจิกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 42 

23 นางสาวอลิสา  เกลยีวสีนาค ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม. 6  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ. สโุขทัย  สพฐ.  
24 อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขัน รายการ แมก็ซ์พลอยซ์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 วันที ่17-18 สิงหาคม ปีการศึกษา 2562 สมาคมครอสเวิร์ดเกม 

เอแม็ท ค าคม และ 
ซูโดกุแห่งประเทศไทย 

 
ผลงำนครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นายวานิช  ยาเพ็ชรนอ้ย เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน เข้ารว่มแข่งขันการตอบปัญหาการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มรภ.นครสวรรค์ 
2 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดบัชั้น ม.4 – 6 ศิลปหัตกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
สพม. เขต 42 

3 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด 
สวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 – 6 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

4 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปญัหาวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.นวมินทราชูทิศ 
มัชฌิม 

5 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด มธัยมศึกษา  สพม. เขต 42 
6 นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน  

เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค์ 
เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด 
เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 – 3 ศลิปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

 นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด 
สวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 – 6 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด มธัยมศึกษา ณ วัดโพธาราม พระ
อารามหลวง นว. 

7 นางเกศริน   เพ็ชนะ เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน  
เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 – 6 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

8 นายชวลิต  เลากสกิรรม เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 – 3 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 
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ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
9 นางสาวชฏิน ี จูเทศ เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน เข้ารว่มแข่งขันการตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค์ 
10 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด 

เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 – 3 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 
สพม. เขต 42 

11 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 – 6 ศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

12 นางสาวกนกพร  ค าลือไชย 
นายวันชยั  จูงาม 

เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย เข้ารว่มแข่งขันการตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

13 นางศุภมาศ  พูลจิตร์ เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กจิกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 – 3 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สพม. เขต 42 

14 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 – 6 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

15 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.นนวมินทราชูทิศ 
มัชฌิม 

16 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 – 3 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

17 เกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงาน สคล./ศธ. 
 

18 นางสาวนลัทพร   
ช านาญถิ่นเถื่อน 

เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด 
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 – 6 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 42 

19 เกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กจิกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 - 6ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  สพม. เขต 42 

 

ผลงำนครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทกึ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น  ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
สพม. เขต 42 

2 นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทกึ 
นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 42 

3 นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทกึ 
นายศุภณัฐ   วงศ์กระจา่ง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 42 

4 นายโยธิน  ศาสตร์ศรี 
นางชนม์พิศา  ศาสตร์ศรี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 42 

5 นายชัยฤทธิ์  สงฉิม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  สพฐ. 
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ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
6 นายภวูนัย สาหรา่ยสุวรรณ ์

นายกิตติชยั เช่ียวชาญ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปกีารศึกษา 2562 

สพม. เขต 42 

7 นายเจริญพงษ์ ชมพูนุช 
นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 42 

8 นางสาวรักษวรา   คชสิทธิ ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 42 

9 นางสาวรักษวรา   คชสิทธิ ์
นางสาวอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงค์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สพม. เขต 42 

10 นางสาวขวญัทิพย ์วิทยารัตน์ 
นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

11 นางสาวหทยัรัตน์  
วิสิทธิเขตรกรรม 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 42 

12 นายศุภณัฐ   วงศ์กระจา่ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

13 นายศุภณัฐ   วงศ์กระจา่ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2562 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ผลงำนนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  

ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรำงวัลที่ไดร้ับ หน่วยงำนที่มอบ 
1 เด็กหญิงชลธิชา มาลัยมาตร/ เด็กชายชาคริต  พิทยาพงษ์ 

เด็กหญิงพัชราภา  เปรมสังข/์ เด็กชายพูริพัฒพ์  บญุธรรม 
เด็กชายราเมศ  พูลกสิการณ์/ เด็กชายวรวิทย์  อิ่มสมบัต ิ
เด็กหญิงวิมลณัฐ พิณจะโป/ เด็กชายสถติย์พล หาญวัฒนา 
เด็กหญิงสุดารัตน์  คงกล้า/ เด็กหญิงอริศา  ชื่นเจริญ   

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3  
"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค  

สพฐ. 

 นายจกัรกฤษ  มาลยัมาตย/์ นายธนธรณ์  ชื่นดอนกลอย 
นางสาวนงนภัส  เรืองวัฒน์/ นางสาวภญิญดา  พรมศักดิ์ 
นายรัชชานนท์  ค าสัตย/์ นายวรชัย  สิงห์แรง 
นางสาววริศรา  กาปัญญา/ นางสาววิชรินทร์  ปกเกษ 
นายศรัณญ์  กุศลธรรม/ นายสภุากรณ์ เสนาะเสียง 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6  
"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค 

สพฐ.  
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ผลงำนนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 น.ส. วนิดา  สังเกต  

น.ส. อัจฉรา  กาบสุวรรณ 
น.ส. เยาวลักษณ ์คล้ายเจริญ 

การแข่งขันจกัสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิภาคเหนือ ปี
การศึกษา 2562 รางวัลเหรียญทอง 

สพฐ. 

2 ด.ช. ณัฐชัย  ยาสา 
ด.ช. มงคล มนไทยสงค์ / ด.ช. เปรมสุข หิริโอ 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดธุรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับระดับชาติ ภาคเหนือ  ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญเงิน 

สพฐ. 

3 น.ส. วนิดา  สังเกต / น.ส. อัจฉรา  กาบสุวรรณ 
น.ส. เยาวลักษณ ์คล้ายเจริญ 

จากการแข่งขันจกัสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

สพม. 

4 ด.ช. ณัฐชัย  ยาสา 
ด.ช. มงคล มนไทยสงค์ /  ด.ช. เปรมสุข หิริโอ 

จากการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สพม. 

5 น.ส. ประภัสสร  สุค าภา 
น.ส. จันทรัตน์  น้อยบัณฑิตย ์/ น.ส. กลุธิดา  สาสนะ 

การประกวดโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ม.4-6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 

สพม. 

6 น.ส. อภิชญา ทองห่อ 
น.ส. สุวนันท์  ทิมทอง / น.ส. กุลสตรี สาสนะ 

การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2562  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 

สพม. 

7 ด.ช. จักรินทร์  ศรีพา 
ด.ญ. สุภัสสรา  ส้มอ่ า / ด.ญ. สุนิสา   ศรีหนู 

 แข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม. 1-3  
ระดับภาค รางวัลระดบัเหรียญทอง 

สพฐ. 

8 ด.ช. จักรินทร์  ศรีพา / ด.ญ. อภัสรา  ใจแสน 
ด.ญ. มณฑิตา  ชื่นดอนกลอย 

เข้าร่วมการประกวดโอทอป จูเนียร์ 2019  

9 เด็กชายประวิทย ์ เถื่อนวงษ์ การแข่งขันทักษะการเชื่อมไฟฟ้า ระดบั ม. ต้นรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สพม. 
10 นายปรัชญาพร  ปว่นชนท ์ การแข่งขันทักษะการเชื่อมไฟฟ้า ระดบั ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สพม. 
11 เด็กชายณัฐชัย  ยาสา 

เด็กชายมงคล  มนไทยสงค์/  เด็กชายเปรมสุข  หิริโอ 
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับจังหวัด รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ สพม. 

12 เด็กชายณัฐชัย  ยาสา 
เด็กชายมงคล  มนไทยสงค์/ เด็กชายเปรมสุข  หิริโอ 

กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญเงิน สพฐ. 

13 เด็กหญิงอารีรัตน์  โกฏทอง /เด็กหญิงรสิตา  รอดวหิก  
เด็กชายนพเกา้  นยิมรักษ ์

การแข่งขันจกัสานไม้ไผ่ ม. 1-3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สพม. 

14 นางสาวเยาวลักษณ์ คล้ายเจริญ 
นางสาวอัจฉรา  กาบสุวรรณ / นางสาววนิดา  สังเกต 

การแข่งขันจกัสานไม้ไผ่ ม.4-6 
รางวัลเหรียญทอง   

สพม. 

15 นายปัณณวัฒน์     จันทร์ผ่อง 
นางสาวสุดารัตน์    รังสะพรม 
นางสาวสุทิภรณ์    เสือเกต ุ

กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปกีารศึกษา 2561  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1   

สพม. 

16 นางสาวนพมาศ    วิชาพร 
นางสาวศศิภา      สุทธิเม / นางสาวอธชิา        ชมภู 

กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้น ม.4– ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปกีารศึกษา 2561  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1   

สพม. 
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ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
17 ด.ญ.สุนิสา   พิลกึ / ด.ญ.อารีรัตน์   ทรพัย์สิน 

ด.ญ.ธนพร   ทองประศรี  
การแข่งขัน การประกวดยวุบรรณารักษส์่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-3  
รางวัลชนะเลิศ 

สพม. 

18 ด.ญ.เกวลิน   รอดวิหก 
ด.ญ.ปพิชญา   พรมเดื่อ / ด.ญ.ศิริวรรณ   กมุทชาต ิ

การแข่งขัน การประกวดแปรรูปอาหาร  ระดับชั้น ม.1-3  รางวัลรองชนะเลิศ สพม. 

19 
 

ด.ญ.สุนิสา   พิลกึ 
ด.ญ.ธนพร   ทองประศรี/ ด.ญ.อารีรัตน์   ทรัพย์สิน 

การแข่งขัน การประกวดยวุบรรณารักษส์่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญเงิน สพม. 

20 เด็กชายมนัญชัย บุญเนตร 
เด็กหญิงอัจริยา  บุปผา /เด็กหญิงปิยวรรณ วรรณวงษ์ 

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดบัชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทอง 

สพฐ. 

21 นางสาวไพลิน คงกล้า  
นางสาวสุทธนุช สีแตง 

กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม. 4 -6 การแขง่ขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองแดง
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”  ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครสวรรค์  ณ โรงเรียนนครสวรรค์   

สพม.  

22 นางสาวกุลธิดา    สาสนะนางสาวจันทรตัน์    นอ้ย
บัณฑิตย์นางสาวประภัสสร    สุค าภา 

กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่  2 

สพม. 

23 นางสาวกุลสตรี    สาสนะ 
นางสาวสุวนันท ์  ทิมทอง/ นางสาวอภชิญา   ทองห่อ 

กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปกีารศึกษา 2562  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  2 

สพม. 

24 นางสาวกุลธิดา  สาสนะ/นางสาวประภสัสร  สุค าภา 
นางสาวจันทรัตน์  น้อยบัณฑิตย ์

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กจิกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 สพม. 

 
ผลงำนนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  

ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 1. เด็กชายพีรพงษ์    เหล่าอินทร ์

 
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น  
ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  

สพม.เขต 42 

2 1. นายศรัณย์          ลบถม 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดก ุระดับชั้น ม.4 - ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  

สพม.เขต 42 

3 เด็กหญิงนภัทร      มูลแช่ม 
เด็กชายณัฐดนัย ชยัชูโชต/ิ ด.ช.ปิยวัฒน ์ งามโสภา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

4 1. นางสาวกุลนภัส   พัวเรืองเลิศ 
2. นางสาวอัจจิมา    สนไชย 
3. นางสาวณัฐชา     ชาญสารกิิจ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ ล าดับที ่2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

5 1. เด็กชายสุวพัชร ปรายกระโทก 
2. เด็กชายทวีศักดิ ์ยอดปั้น 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 
ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

6 1. นางสาวพรชิตา    หงษ์ด าเนิน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น 
 ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 
 

สพม.เขต 42 
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ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
7 1. เด็กหญิงอัญธิกา  ไชยมาลา 

2. เด็กหญิงปรีย์วา   เกษวิรยิะการณ์ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กจิกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  

สพม.เขต 42 

8 1. นางสาวธัชชา        เหล่ารอด 
2. นางสาวชลธิชา       กองไซ         

รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
(จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ 69  ปกีารศึกษา 2562 

สพม.เขต 42 

9 1. เด็กชายนิรวิทย์      โมกขศักดิ์ ได้รับรางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขนัคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดบัภาคเหนือ ครั้งที่ 4  สพม.เขต 42 

10 1. นายภาณุวิชญ์       ซ่อนกลิ่น 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 

สพม.เขต 42 

11 1. เด็กชายอริญชยั    วงษ์ดรมา 
 

เหรียญเงิน อันดับที่ 4  กิจกรรมการแขง่ขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม.เขต 42 

12 1. นายวชิรนันท ์      พวงปัญญา ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6  ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  สพม.เขต 42 
13 1. เด็กหญิงนิราภร    ดิษฐธรรม 

 
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สพม.เขต 42 

14 1. เด็กหญิงนิราภร    ดิษฐธรรม รางวัล อันดับที่ 32 ระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิภาคเหนือ ครั้งที่ 69  

สพฐ. 

15 1. นายวชิรนันท ์      พวงปัญญา ได้รับรางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขนัอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6  ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ที่ จ.สุโขทัย  สพฐ. 

16 1. เด็กชายพีรพงษ์    เหล่าอินทร ์
 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดก ุระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.สุโขทัย 

สพฐ. 

17 1. เด็กชายพีรพงษ์    เหล่าอินทร ์ รางวัลอันดับที่ 9  ระดับเหรียญทอง การแข่งขันซูกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดบัภาคเหนือ ครั้ง 4 มรภ. นครสวรรค์ 

18 1. เด็กชายภคนันท์   อ่อนค า รางวัลอันดับที่ 22  ระดบัเหรียญเงิน การแข่งขันซูกุ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้ง 4 มรภ. นครสวรรค์ 

19 1. นายอกุฤษ   เสือแสง รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันซกูุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้ง 4 มรภ. นครสวรรค์ 
20 1. นายศรัณย์   ลบถม รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน  

การแข่งขันซูกุ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้ง 4 
มรภ. นครสวรรค์ 

21 1. เด็กชายพีรพงษ์    เหล่าอินทร ์
2. เด็กชายภคนันท์   อ่อนค า 
3. นายศรัณย์  ลบถม /4.  นายอุกฤษ   เสือแสง 

รางวัลอันดับที่ 9, 27, 48, 75 การแข่งขันซูโดกุ รุ่นมัธยมศึกษา  รายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมปภ์าคเหนือ ครั้งที่ 5 สมาคมครอสเวิร์ดเกม  
เอแม็ท ค าคม และซูโด
กุแห่งประเทศไทย 

22 1. นางสาวพรชิตา   หงส์ด าเนิน รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4  มรภ. นครสวรรค์ 
23 1. นางสาวพรชิตา   หงษ์ด าเนิน รางวัล อันดับที่ 9 เอแม็ท เกมตอ่เลขค านวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 สมาคมครอสเวิร์ดเกม  

เอแม็ท ค าคม และซูโด
กุแห่งประเทศไทย 
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ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
24 1. นางสาวชลดา    ฉลาดท า รางวัล อันดับที่ 18 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมปภ์าคเหนือ ครั้งที่ 5 
สมาคมครอสเวิร์ดเกม  
เอแม็ท ค าคม และซูโด
กุแห่งประเทศไทย 

25 1. นางสาวทัศดาว   ตามประหัด รางวัล อันดับที่ 105 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  
รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมปภ์าคเหนือ ครั้งที่ 5 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม  
เอแม็ท ค าคม และซูโด
กุแห่งประเทศไทย 

26 1. เด็กชายสุวพัชร ปลายกระโทก รางวัล อันดับที่ 37 เอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ  
รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น รายการแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมปภ์าคเหนือ ครั้งที่ 5 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม  
เอแม็ท ค าคม และซูโด
กุแห่งประเทศไทย 

27 1. เด็กชายอริญชยั วงษ์ดรมา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการเพชรอุทัย “คณิตศาสตร์” โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
28 1. เด็กชายนิรวิทธ์  โมกขศักดิ ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการเพชรอุทัย “คณิตศาสตร์”  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
29 1. นายภาณุวิชญ์  ซ่อนกลิ่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเพชรอุทยั  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
30 1. นายไชยวัฒน ์  บูรณพันธ ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเพชรอุทยั “คณิตศาสตร์” จ.อุทัยธาน ี

15 กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

 

 ผลงำนนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชั้น ชื่อรำงวัลที่ไดร้ับ หน่วยงำนที่มอบ 

กำรแขง่ขันระดบัประเทศ 
1 เด็กหญิงกุลญาพร  สาธร / เด็กหญิงชนดิาภา  ศรีสอาด 

เด็กหญิงวรกฤตา  ไวยเขตกรณ์ / เด็กหญิงวรหทัย  พิลึก / เด็กหญิงวริศรา  มากวงศ์  
 

ม.1-3 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สพฐ. 
 

กำรแขง่ขันระดบัจังหวดั 
1 เด็กหญิงกุลญาพร  สาธร / เด็กหญิงชนดิาภา  ศรีสอาด 

เด็กหญิงวรกฤตา  ไวยเขตกรณ์ / เด็กหญิงวรหทัย  พิลึก / เด็กหญิงวริศรา  มากวงศ์  
ม.1-3 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
สพม.เขต 42 

 
2 นายกิตตธิัช  ค าแถง / นางสาวชุติกาญจน์  อินทวัน /นางสาวทิพย์สุดา  แสงทอง 

นางสาวสุพิตรา  กัญหา / นางสาวอรรัมภา  หงษ์โต 
ม.4-6 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
สพม.เขต 42 

 
3 เด็กชายวัชรพงศ์  วีระทอง / เด็กหญิงสาวิตร ี กล้าเขตวิทย ์ ม.1-3 การแข่งขันต่อค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ครอสเวิร์ดระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สพม.เขต 42 

4 เด็กหญิงกฤติกาญจน์ กฤติยา ม.1-3 การแข่งขันเล่านิทาน (story telling) ระดับชั้น ม.1-3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง สพม.เขต 42 

5 นางสาวสุนิตา  ประสานสุข ม.4-6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สพม.เขต 42 

6 นางสาวณภัทร  อรุณ / นางสาวณัฐธินี  ภู่งามชื่น ม.4-6 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สพม.เขต 42 
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ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชั้น ชื่อรำงวัลที่ไดร้ับ หน่วยงำนที่มอบ 
7 นางสาวณัฐยา  วงษ์ศรี / นางสาวนิศามณี  พันธุ์สิงห ์

นางสาวสุกรานต์ดา หมู่พยัคฆ์/ นางสาวสุนิตา  ฝ่ายจะโป๊ะ/ นางสาวแพรพรรณ  จันทร์ชื่นจิต  
ม.4-6 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 
สพม.เขต 42 

8 นางสาวกนกนภา  บุญลือ ม.1-3 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สพม.เขต 42 

 
ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรำงวัลที่ไดร้ับ หน่วยงำนที่มอบ 
1 เด็กหญิงธันย์ชนก  เสือสุข / เด็กหญิงมานิดา  จุลมุสิ / เด็กหญิงสุภาพร  ครูบรรณ์ 

เด็กหญิงวณิดา   จันทร์ภกัดีเด็กหญิงสุจติรา  ดิษเจริ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

2 นางสาวณิชากร   อินทร์พรหมนางสาวชนิภรณ์   ฟกัเถา 
นางสาวฐิติยาภรณ์   บุญครอบ / นางสาวอิสรา   เผือกแกว้ / นางสาวณิติพร   เชิดธรรม 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ศิลปหัตกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

3 เด็กหญิงจิดาภา   เภตรา / เด็กหญิงชญานี   แจ้งสันต์ / เด็กหญิงโยทกา   วรวาท 
เด็กหญิงแก้วตา    กัลป์พันธ ์/ เด็กหญิงอุษามณี  อินเดช 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

4 นายยศนันท์   จ านง / นางสาวธนวรรณ   เจียมจตุรงค์ / นางสาวณัฐธิดา   นตุภูมิ 
นางสาวอภิญญา   แยบกสิกิจ / นายเกรียงศักดิ์   ฤกษ์อุดม  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

5 นางสาวกมลพัชร ์   เหล่าเขตกจิ / นางสาวพัชรพร  อ่อนวัน 
นายภาคภูมิ   อ าภาพันธ์ / นายธนโชติ   พงษ์สาริกจิ / นางสาวทพิกร   เหล่าคุ้ม 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น  
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

6 เด็กหญิงเมทินี   อ่อนศร ี
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

7 นายสรารัญ   ทองซิว 
นางสาวสุนันทา    สิงห์โตทอง 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สพม.เขต 42 

8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เต่าแก้ว/ เด็กหญิงปัญญาพร  ชลาสินธุ์/เด็กหญิงสุนิสา  ประจงสุข 
เด็กหญิงวิชญาดา    สุขกรม/ เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีแพ่ง/ เด็กหญิงไหมแก้ว  ชนะสงคราม 
นางสาวนฤมล  พรมศักดิ/์ นางสาวชวาลา   สวนสลา / นางสาวปลายฟ้า  ชาติมนตรี 
นางสาววิรัญญา  อินทรานุสรณ์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดสวดมนตแ์ปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 – ม.6  
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.เขต 42 

 
ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ 

1 น.ส.อรอุมา  บุญเชย รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69 สพฐ. 

2 ด.ญ.วชิรญาณ ์ สวนแจ้ง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4 –6 งานศิลปหตักรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69 สพฐ. 

3 ด.ญ.ปาริชาติ  อินทนา รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันพินจิวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69 สพฐ. 

4 ด.ญ.ณัฐรดี  อรุณ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยาน ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69 สพฐ. 
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ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ 

5 น.ส.ธัญพรรธน์  บุราณศรี รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันท่องอาขยาน ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตกรรมนกัเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69 สพฐ. 

6 ด.ญ.ชมพูนิกข์  พูลอนันต์ / ด.ญ.จุฑารัตณ์  เรือศรีจันทร์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพทภ์าษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69 สพฐ. 
7 ด.ญ.พิชาพร  หมื่นศร ี รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.เขต 42 

8 ด.ญ.วชิรญาณ์  สวนแจ้ง รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.เขต 42 

9 น.ส.ชัชฎาภรณ์  พรชยั รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพินจิวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.เขต 42 

10 ด.ญ.ฐิตารีย์  รักเขตวิทย ์ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชั้น ม.1-3  สพม.เขต 42 

11 น.ส.อมรรัตน์  ขู่ค าราม รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที ่ สพม.เขต 42 

12 ด.ญ.ปวีณา  กมุทชาต ิ

ด.ญ.กัญญารัตน์  เชยจันทร์ 

รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.เขต 42 

13 น.ส.พิณอุษา  ค าแถลง / น.ส.อริสา  พงษ์ธัญการ 

 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ  ระดับชัน้ ม.4-6งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดบัเขตพื้นที่ สพม.เขต 42 

14 น.ส.เบญจมาศ  บุญนุช รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.เขต 42 

 

ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวปิยะธิดา  คงไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดษิฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สพฐ. 

2 นางสาวเมธาวี  จุลมุสิก โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดษิฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ได้รับรางวลัระดับเหรียญเงิน สพฐ. 

3 นางสาววันวิภา เปรมสังข์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดษิฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สพฐ. 

4 เด็กหญิงพิมพ์วภิา  ปาละสุข สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สพฐ. 

5 เด็กหญิงอรุโนทัย  เช้ือวงษ ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สพฐ. 

6 นางสาวปิยะธิดา  คงไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดษิฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ สพม.เขต 42 

7 นางสาวเมธาวี  จุลมุสิก โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดษิฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ สพม.เขต 42 

8 นางสาววันวิภา เปรมสังข์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดษิฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ สพม.เขต 42 

9 เด็กหญิงพิมพ์วภิา  ปาละสุข สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ สพม.เขต 42 

10 เด็กหญิงอรุโนทัย  เช้ือวงษ ์ สิ ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ สพม.เขต 42 

11 เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุบผา โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สพม.เขต 42 

12 เด็กชายรัฐพล  ธาดาธนบด ี โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สพม.เขต 42 
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ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบ 

13 เด็กหญิงสุพรรณนา  ใจเย็น  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สพม.เขต 42 

14 นางสาวณัฏฐ์นรี  เตียนจันทึก โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สพม.เขต 42 

15 นางสาวณัฏฐนิชา เร่ือศรีจันทร ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สพม.เขต 42 

16 นางสาวธนพร ธรรมชีวัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สพม.เขต 42 

17 เด็กหญิงปฏิมา  พิลึก โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดษิฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สพม.เขต 42 

18 เด็กหญิงภคพร  เขม้นกจิ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดษิฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สพม.เขต 42 

 

ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ที่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชื่อรำงวัลที่ไดร้ับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1 ด.ญ.ภิชญาภา  พุ่มทอง 

ด.ญ.นภัสสร  วงษ์รักษ ์
ด.ญ.กัญญาณัฐ  เหล่าอ ู

รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 สพม.เขต 42 

2 น.ส.อภิญญา  ค าผลศิริ 
น.ส.กนกวรรณ  สุพัตรา 
น.ส.เยาวลักษณ์  แกว้ทิม 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-6 สพม.เขต 42 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 ผู้บริหารโรงเรียน นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ ต าแหน่งผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ได้แต่งตั้งบุคลกรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานการบริหารโรงเรียน ดังนี้ 

1) นางสาวศิริรัตน์   อภิญญานุวัฒน์ ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

2) นางชลดา  สมัครเกษตรการ  ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

3) นางยุพิน  สมสวย   ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4) นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์  ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

5) นายสมเกียรติ  ส าเภารอด  ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา              

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ร้อยละ/ระดบัคุณภำพ 

สรุป 
ผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำร

ประเมิน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

  ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ           

75 87.28 สูงกว่าเปา้หมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 90.23 สูงกว่าเปา้หมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 86.25 สูงกว่าเปา้หมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80 95.93 สูงกว่าเปา้หมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 57.86 58.23 ตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 75 95.87 สูงกว่าเปา้หมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 

  ดีเยี่ยม 

1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 80 92.28 สูงกว่าเปา้หมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100 100 ตามเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100 100 ตามเป้าหมาย 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ร้อยละ/ระดบัคุณภำพ 

สรุป 
ผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำร

ประเมิน 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 75.71 93.53 สูงกว่าเปา้หมาย 

 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา สามารถปฏิบัตไิด้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ      

ดีเลิศ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

86.66 99.38 สูงกว่าเปา้หมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 83.33 100 สูงกว่าเปา้หมาย 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 100 สูงกว่าเปา้หมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

75 100 สูงกว่าเปา้หมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100 100 ตามเป้าหมาย 

สรุปภำพรวมสถำนศึกษำได้ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 จาก ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐาน
ที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 10 ประเด็นพิจารณา 
และผลการพิจารณาเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 11 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 

จุดเด่น 
จุดเด่น มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
            ผลการประเมินนักเรียนด้านคุณภาพผู้เรียน ตามค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และ
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ในหลายด้าน ดังนี้ นักเรียนผ่านเกณฑ์การ
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ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ป้ญหาตามแนวทางการประเมินโดยครูที่ปรึกษา  
มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ มีทักษะด้าน Digtal Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรของสถานศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  มี ID Plan และ Portforlio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จ านวนของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวันส าคัญและท้องถิ่น แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี 
วัฒนธรรมของไทย สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมความคิดเห็นที่แตกต่าง  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหา
ทางเพศ การทะเลาะวิวาทและอบายมุขทุกชนิด เป็นผู้มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามตาม
รูปแบบใหม่ ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ สามารถใช้ทักษะชีวิต 

1.1  จุดเด่น ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
             นักเรียนมีความสามารถในอ่าน คิดวิเคราะห์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
ตามเกณฑ์ของหลักสูตรศึกษา 

             จุดเด่น  ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
              นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา แสดงให้เห็นถึง 

ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
จุดเด่นมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
            โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนทุกฝ่ายให้มามีส่วนร่วม              
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสถานศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย  
การปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษา 
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 
จุดเด่นมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
         ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้                        
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูได้รับการอบรม                      
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่เกิดจากการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

จุดควรพัฒนำ 
จุดควรพัฒนำ  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
            ทักษะในการสื่อสารของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสามารถวัดทักษะ                        
การสื่อสารของนักเรียนและสร้างเครื่องมือส าหรับการวัดประเมินที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน และนักเรียนควร
พัฒนาตนเพ่ือให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
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            1.1  จุดควรพัฒนำ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
                   พัฒนาด้านทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการคิดค านวณ 
            1.2  จุดควรพัฒนำ ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   การหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
จุดควรพัฒนำ ด้ำน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
            งบประมาณ มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การด าเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
จุดควรพัฒนำ ด้ำน มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
           ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น เช่น ภารกิจงาน 5 ด้านตามโครงสร้าง
ของโรงเรียน และงานกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 

แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
            1.  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

       แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
ความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ  

       แผนปฏิบัติงานที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ 
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

                1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
                       แผนปฏิบตัิงานที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับผู้เรียน 

             แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

                1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปสู่การ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
            2.  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

       แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็ม 
ความสามารถ 
             แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการทางศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ น าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

      แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และส่งเสริมศักยภาพ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            3.  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
                 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้สื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย                          
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถ                    
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
       แผนปฏิบัติงานที่ 3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพให้เป็นคนที่สมบูรณ์                     
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
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บทที่ 2  
ทิศทำงในกำรพัฒนำ 
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บทท่ี 2 

ทิศทำงในกำรพัฒนำ 

 
 โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ลักษณะเฉพาะของ 
วัฒนธรรมองค์กร  ค่านิยม  และสมรรถนะหลักของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ด าเนินตนด้วยวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมบุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  4. มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ มีความรู้ ทักษะตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดีต่อสังคมโลก  

2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพความต้องการของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

4. ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อ งานวิจัย นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อการเรียนทันสมัย ส่งเสริมต่อการเรียนรู้และการ

ค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลยึดหลักการมีส่วนร่วม  

 

ปรัชญำของโรงเรียน “ การศึกษาคือชีวิต  
 

คติพจน์ของโรงเรียน   “ คุณธรรม ความรู้และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร” 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 “ยิ้ม ไหว้” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
  “ด าเนินตนด้วยวิถีพอเพียง” 
 

ค่ำนิยมของโรงเรียน 
“ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 วัฒนธรรมองค์กร  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ยึดหลักการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อ

สังคม มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็งอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศำสตร์ สพฐ. 
 ข้อ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
 ข้อ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                  ในการแข่งขัน  
 ข้อ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ข้อ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

กำรวิเครำะห์สถำนภำพของโรงเรียน  
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ด้ า นปั จ จั ย ภ าย ใน โ ร ง เ รี ย นที่ เ ป็ น ปั จ จั ย เ อ้ื อห รื อ เ ป็ น โ อก าส ในกา ร พัฒนากา ร จั ด ก า รศึ กษ า  
ของโรงเรียนที่เอ้ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ  ในด้านผลผลิตและการบริการโรงเรียนประสบความส าเร็จในเวทีการแข่งขันตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์  จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่เอ้ือและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้  
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สรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ  
กำรวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ  

สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน คือ  
 1. ด้านโครงสร้างองค์กร Structure : S1 
 2. ด้านผลผลิตและบริการ Product and Service :S2 
 3. ด้านบุคลากร Man : M1 
 4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน Money : M2 
 5. ด้านวัสดุทรัพยากร Material : M3 
 6. ด้านการบริหารจัดการ Management : M4 

ทั้งนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จงึต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา2019(COVID-19) 

จากการวิเคราะห์สภาพที่เป็นจุดแข็ง(Strength: S) และสภาพที่เป็นจุดอ่อน(Weakness: W)   
ขององค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ได้ผลดังนี้ 

 

สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นจดุแข็ง(S) สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นจดุอ่อน (W) 
โครงสร้ำงองค์กร Structure : S1 
1. โครงสร้างการบริหารงาน การก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เปา้หมาย
และเอกลักษณ์ของโรงเรียนมีความชัดเจน นอกจากนี้ยงัมีการ
ประสานงานครอบคลุมงานทุกฝา่ยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

1. คู่มือการปฏิบัติงานแตล่ะฝา่ยยังไม่ชดัเจน 

2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน 
 

 

3. มีการปรับเปลี่ยนงานของบุคลากรตามความรู้และความสามารถ  
ด้ำนผลผลิตและบริกำร Product and Service :S2 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

2. ครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประสบความส าเร็จใน
การเวทีแข่งขันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

 

3. มีกิจกรรมดนตรี กีฬา วิชาการ ส่งเสริมสนับสนนุ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สนุทรียภาพและบุคลิกภาพที่ดี  นอกจากนี้นักเรียนแต่ละ
คนมีความเอาใจใส่ในกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดให้ 
 

4. มีระบบบริการชุมชนที่ดี เช่น การบริการหอประชุม วัสดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานที่และสนามกีฬา 

 

ด้ำนบุคลำกร Man : M1 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสนใจในการพฒันาตนเอง  
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นแบบอยา่งที่ดี 

1. ครูมีภาระงานทีน่อกเหนือจากการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
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สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นจดุแข็ง(S) สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นจดุอ่อน (W) 
ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน Money : M2 
1. การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏบิัติการของโรงเรียน 
ส่งผลให้การบริหารจัดการเปน็ไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธภิาพ 
 

- 

ด้ำนวัสดุทรัพยำกร Material : M3 
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน  
มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ท าให้ครูและผู้เรียน
สามารถค้นควา้เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 

- 

2. มีอาคารสถานที่เพียงพอในการให้บริการและจัดการศึกษาได้ 
อย่างทั่วถึง 
 
 

 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร Management : M4 
1. มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สง่เสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ในระดับทีสู่งขึ้นส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของครูและบคุลากรทางการศึกษา   

1. การด าเนินงานตามนโยบายหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆมีมาก ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
2. การรายงานข้อมูลต่างๆลา่ชา้  
ขาดประสทิธิภาพ 
 

 

กำรวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำภำยนอกของสถำนศึกษำ  
สภาพแวดล้อมภายนอกมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ  
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - Culture : S) 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology : T) 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P) 
ทั้งนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จึงต้องมีการทบทวนและ

ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา2019(COVID-19) 
 จากการวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส (Opportunities : O) และสภาพที่เป็นภัยอุปสรรค
(Threats:T) ขององค์ประกอบหลักทั้ง 4 ด้าน ได้ผลดังนี้ 

 

สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นโอกำส(O) สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นอุปสรรค (T) 
ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม Social-cultural  : S 
1. เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชน ผู้น าชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เช่น การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
 

1. ปัญหาครอบครัว บางครอบครัวมีปัญหาหย่าร้าง 
ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรม
วัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคมส่งผลกระทบต่อ
การเรียนของนักเรียน 
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สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นโอกำส(O) สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นอุปสรรค (T) 
  

2. ชุมชนมีประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ท าให้
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นสังคมพ่ึงพาอาศัยกัน
ได้ดี 

2. บิดามารดาส่วนใหญ่ท างานอยู่ต่างถ่ิน นักเรียน
อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จึงท าให้ไม่สามารถดูแลเอาใจ
ใส่ อบรมแนะน าด้านการเรียนและพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ของบุตรเท่าท่ีควร   
 

3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ความรู้แก่นักเรียนทุกด้าน มีสถานประกอบการที่
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับนักเรียน  
นอกจากนี้ยังเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีการน าเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. มีแหล่งอบายมุขในชุมชน 

4. ชุมชนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี สถานที่
เอ้ืออ านวยต่อการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง มีร้านอินเทอร์เน็ต ท าให้ง่ายต่อการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล 
 

 

ด้ำนเทคโนโลยี Technology  : T  
1. ผู้ปกครองมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
 
 

- 

ด้ำนเทคโนโลยี Economic  : E 
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน มีการระดมทรัพย์จากผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
 

2. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาส่งผลให้โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุน  สอดคล้องกับที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่
สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 

1. รายได้ผู้ปกครองไม่แน่นอนเพราะอาชีพหลักข้ึนอยู่
กับผลผลิตทางการเกษตรและรับจ้างทั่วไป  เป็นสังคม
ชนบท ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีพและไม่สามารถสนับสนุนด้านการเรียน
ของบุตรได้เต็มที่ 

 

  
ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย Political and legal  : P 
 

1. รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด้าน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลให้โรงเรียนเร่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์ 
 

1. มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/นโยบายบ่อยครั้ง 
ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง 
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บทที่ 3  
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ 

และตวัชี้วดัควำมส ำเร็จ 
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