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คำนำ 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

มาตรา ๙ (๓) ไดกำหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักสำคัญขอหน่ึง คือมี

การกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

โดยมาตรา ๓๑     ใหกระทรวงมีอำนาจหนาที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย 

แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา ๔๘  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่

ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี การจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่

เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับ

การประกันคุณภาพภายนอก  

  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ปเทศบาล)  เปนสถานศึกษาที่จัดการ ศึกษาขั้น

พื้นฐาน โดยเปนสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ : โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานกีฬา  เพื่อใหเปน

การสอดคลองกับนโยบายคณะผูบริหารเทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนจึงไดจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ปเทศบาล) ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงสนประจำปเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเสนอตอสาธารณชน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา แลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนที่สงเสริม

ความสามารถพิเศษทางดานกีฬา  

   การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เลมนี้  เกิดจากความรวมมือรวมใจ ของคณะครู   และ

บุคลากรทุกคน  โรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   และรายงานเลมนี้  จะเปนประโยชนในการติดตามการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะปรับปรุง  พัฒนาการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพในปตอไป 
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๑ 
 

 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

๑.  บทนำ 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ปเทศบาล) ตั้งอยูเลขที่ ๕๒๒ ถนนกีฬากลาง  ตำบลใน

เมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย  ๓๐๐๐๐   โทรศัพท  :  ๐-๔๔๙๒-๔๑๖๔  

โทรสาร : ๐-๔๔๙๒-๔๑๖๔  Website : www.nrmss.ac.th  E–mail address : sportkorat@hotmail.com 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) เปนโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาล

นครนครราชสีมา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย  เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๖   เปนโรงเรียนท่ีเนนความเปนเลิศดานกีฬา โดยมีการจัดการเรียนการสอน  ๖  ชนิดกีฬา  ไดแก  ๑. กีฬา

กรีฑา  ๒. กีฬาฟุตบอล  ๓. กีฬามวยสากลสมัครเลน  ๔. กีฬามวยไทยสมัครเลน ๕. กีฬาเซปกตะกรอ ๖. กีฬายกน้ำหนัก 

ช่ือผูบริหารโรงเรียน ส.ต.ท.นพวัชญ  โพธ์ิงาม  หมายเลขโทรศัพท  ๐-๘๙๔๒-๖๓๘๙-๓ 

จำนวนคร ู  ๓๑  คน  จำแนกเปนขาราชการ/พนักงานครู  ๑๕  คน  พนักงานจาง  ๑๖  คน 

จำนวนนักเรียน  ๒๘๗ คน จำแนกเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๑๓๗ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕๐ คน 

อัตลักษณ 

       นักเรียนมีสุขภาพดีและรางกายแข็งแรง 

เอกลักษณ 

       เปนเลิศทางกีฬายกน้ำหนัก มวยสากล และ มวยไทย 
 

๒.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับคุณภาพ   ด ี
       

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว ๓ 

มาตรฐาน ไดแก ๑)คุณภาพผูเรียน ๒)กระบวนการบริหารและการจัดการ และ ๓)กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ  

๒.๑  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน  

๒.๑.๑ ระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานท่ี ๑ มีจำนวน 2 ประเด็น ไดแก ๑) ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  ๒) คุณลักษณะอันพึง 

ประสงคของผูเรียน  

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

การ 

คิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ม ี

ความสามารถในการสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา รวมท้ังการการมีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด มีความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และมีสุข

ภาวะทางรางกายและสังคม  

 



๒ 
 

 

 

๒.๑.๒ ขอมูล หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู ๒)แบบบันทึกการอานของนักเรียน 

๓)แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การอาน การคิดวิเคราะห เขียนสื่อความ ๔)แบบฝกทักษะกระบวนแกปญหาทาง

คณิตศาสตร ๕)แบบบันทึกการเขาใชหองสมุด ๖)แบบบันทึกการเขาใชหองคอมพิวเตอร ๗)ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (o-net)  ๘)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๙)โครงการประดิษฐของเลนของใชจากวัสดุเหลือใช ๙)ผลการ

แขงขันกีฬาในรายการระดับนานาชาติ ระดับชาติ  ๑๐)แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค ๑๑)แผนการจัดการเรียนรู  

๒.๑.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

   ๑) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเปนไปตามเกณฑท่ี

โรงเรียนกำหนดในแตระดับชั้น  

๒) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง 

รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง 

อยางมีเหตุผล   

๓) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทำงานเปนทีมเชื่อมโยง 

องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ และพัฒนาตนเองในระหวางแขงขัน 

๔) พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ 

สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม ตลอดจนคนควาหาความรูในการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองในดานกีฬาท่ีตนถนัด 

๕) พัฒนาใหนักเรียน มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดานความรู  

ความเขาใจ ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ รวมท้ังพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในดานกีฬาใหสูงท่ีสุด 

๖) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจต 

คติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกตกิา 

๗) พัฒนาใหนักเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความ 

เปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย 

๘) พัฒนาใหนักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสม 

ในแตละชวงวัย 

๙) สงเสริมใหนักเรียนใชความสามารถในดานกีฬาเปนแนวทางในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาหรือ 

สรางเปนอาชีพได 
 

๒.๒ มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๒.๑ ระดับคุณภาพ   ด ี

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) มีการกำหนด เปาหมายวิสัยทัศน  และ 

พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุมเปาหมาย พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ   จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เ พ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 



๓ 
 

 

๒.๒.๒ ขอมูล หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ี 

โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยาง

เปนระบบ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำ โดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และโครงการปรับปรุงและพัฒนา

แผนพัฒนาการศึกษา  พัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร  และผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง  

พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานหลักสูตรดานวิชาการและหลักสูตรกีฬาสู

ความเปนเลิศ มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภายในและภายนอกหองเรียน ตลอดจน

สภาพแวดลอมของสถานที่ฝกซอมกีฬา ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย พรอมใหใชบริการอยู

เสมอ  มีจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

และชุมชน พัฒนาบริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูอยางเหมาะสม 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

มีโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนน 

คุณภาพผูเรียนรอบดาน  ๑)ใหครูมีการรายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา ๒) โครงการพัฒนาครู-ผูฝกสอนสูครูมือ

อาชีพ ๓)โครงการจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู ๔) โครงการกอสรางหอพักนักเรียนเพ่ือใหเพียงพอตอจำนวนนักเรียน

ท้ังหอพักนักเรียนชายและหอพักนักเรียนหญิง 
 

๒.๓ มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๒.๓.๑  ระดับคุณภาพ  ด ี

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด 

และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  มี

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียนมี การแลกเปลี่ยน

เรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

๒.๓.๒ ขอมูล หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสำเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ท่ีสนับสนุนผลการ 

ประเมินตนเอง ไดแกหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม(กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ) ท่ีสงเสริมใหนักเรียนเลือกตาม

ความถนัดและความสนใจผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงกิจกรรมชวยเหลือชุมนุม มีการจัด กิจกรรมรักการอานคิด 

วิเคราะหและเขียน โครงการพัฒนาระบบงานหองสมุด กิจกรรมท่ี ๑ จัดซ้ือ หนังสือพิมพและวารสารกิจกรรมท่ี ๒ เรียนรูแสน

สนุกกับหองสมุดโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา กิจกรรมแนะนำหนังสือนาอาน กิจกรรมสนุกกับอินเตอรเน็ต 

หองสมุดกิจกรรมวันสำคัญ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  ทุก

กิจกรรมจะจัดใหนักเรียนมีสวนรวม  การบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู เอกสารการตรวจสอบและประเมิน

ผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแกไข

ปญหาจริง  

 



๔ 
 

 

๒.๓.๔  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

มี ๑)โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และ ๖ รายวิชาเพ่ิมเติม(กีฬาเพ่ือ 

ความเปนเลิศ) ๒)โครงการจัดการเรียนรู แบบโครงงานและบูรณาการกับการพัฒนากีฬา ๓)โครงการพัฒนาการใชสื่อ 

เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนและการฝกซอม ๔) โครงการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและ

สามารถนำไปใชไดจริง ๕)สงเสริมใหครูสรางชุมชนแหงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานอยางตอเน่ือง 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนคราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตามที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) ไดดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาษของกระทรวงมหาดไทย โดย

จัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลไดดังน้ี 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเรียน ด ี

- ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

- คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ด ี

คาเฉล่ียรวม ด ี

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      มีคุณภาพระดับ            ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

 

ตอนที่ ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

๑. ขอมูลทั่วไป       

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ปเทศบาล) ตั้งอยูเลขท่ี ๕๒๒ ถนนกีฬากลาง  ตำบลใน

เมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย  ๓๐๐๐๐   โทรศัพท  :  ๐-๔๔๙๒-๔๑๖๔  

โทรสาร  : ๐-๔๔๙๒-๔๑๖๔  Website  : www.nrmss.ac.th    E–mail address : sportkorat@hotmail.com 

เปนโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย  เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖   เปนโรงเรียนท่ีเนนความเปนเลิศ

ดานกีฬา โดยมีการจัดการเรียนการสอน  ๖  ชนิดกีฬา  ไดแก   

๑. กีฬากรีฑา   

๒. กีฬาฟุตบอล  

๓. กีฬามวยสากลสมัครเลน  

๔. กีฬามวยไทยสมัครเลน  

๕. กีฬาเซปกตะกรอ  

๖. กีฬายกน้ำหนัก 

ชื่อผูบริหารโรงเรียน ส.ต.ท.นพวัชญ  โพธ์ิงาม  หมายเลขโทรศัพท  ๐-๘๙๔๒-๖๓๘๙-๓ 

จำนวนครู   ๓๑  คน  จำแนกเปนขาราชการ/พนักงานครู  ๑๕  คน  พนักงานจาง  ๑๖  คน 

จำนวนนักเรียน  ๒๘๗  คน  จำแนกเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๑๓๗  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕๐ คน 

อัตลักษณ 

      นักเรียนมีสุขภาพดีและรางกายแข็งแรง 

 

เอกลักษณ 

      เปนเลิศทางกีฬายกน้ำหนัก มวยสากล และ มวยไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

 

แผนผังโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

๒. ขอมูลผูบริหาร      

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา ตำแหนง 
ระยะเวลา 

ดำรงคตำแหนง 

เบอรโทรศัพท 

/E-mail 

๑ ส.ต.ท.นพวัชญ  โพธ์ิงาม บริหารการศึกษา

มหาบัณฑิต 

ผูอำนวยการสถานศึกษา ๓ ป ๐-๘๙๔๒-๖๓๘๙-๓ 

 

๒ นางประไพ  คำกายปรง ประกาศนียบัตร

บัณฑิต/การบริหาร

การศึกษา 

รองผูอำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๓  

(ยมราชสามัคคี) ชวยราชการ 

รองผูอำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร

นครราชสีมาฯ 

๑๒ ป ๐-๘๙๘๔-๕๗๐๑-๘ 

 

๓.  ขอมูลครู  และบุคลากรสนับสนุนการสอน 

๓.๑  ผูพนักงานคร ู

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ว/ด/ป 

เกิด 
อายุ 

อายุ 

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 

ปฏิบัติงาน 

๑ 

 

 

นางสาวสุภาภรณ 

เชื่องสุวรรณ 

๒๕ ต.ค. ๐๖ ๕๕ 

 

๓๒ 

 

 

ครู / 

ครูชำนาญการพิเศษ 

ศศ.บ. 

 

 

ภาษาอังกฤษ 

 

 

-ภาษาอังกฤษ/ 

-งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

-หัวหนางานวิชาการ 

๒ นางกฤษณา   

ทือเกาะ 

๑๓ ก.ค.๑๙ ๔๒ 

 

๑๘ ครู /  

ครูชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 

 

คอมพิวเตอร -การงานอาชีพฯ 

-งานทะเบียนนักเรียน 

-งานคอมพิวเตอร 

๓ นายประคอง   

อุดมกร 

๓ ธ.ค. ๒๐ ๔๑ ๑๑ ครู/ 

ครูชำนาญการ 

ค.บ. พลศึกษา -กรีฑา 

๔ นายเพิก   

พึ่งปญญา 

๒๕ พ.ค. ๒๔ ๓๗ ๑๑ ครู/ 

ครูชำนาญการพิเศษ 

ป.

บัณฑิต 

วท.บ. 

-การบริหาร 

การศึกษา 

-วิทยาศาสตร 

การกีฬา 

-มวยสากลสมัครเลน 

 

๕ นายเฉลิมพล   

มวยม่ัน 

๖ ก.ย. ๑๙ ๔๒ ๑๑ ครู /  

ครูชำนาญการพิเศษ 

วท.บ. วิทยาศาสตร

การกีฬา 

-ยกน้ำหนัก 

๖ นายอัครศาสตร 

ศาสตรสูงเนิน 

๒๐ ม.ค. ๒๕ ๓๖ ๑๐ ครู/  

ครูชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 

ค.ม. 

-ชีววิทยา 

-เทคโนโลยี

และส่ือสารฯ 

-ชีววิทยา 

-เซปกตะกรอ 

 

๗ นางสาวสุธาสินี  

 แพงใจ 

๑๓ พ.ย. ๒๕ ๓๖ ๑๐ ครู/  

ครูชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 

วท.ม. 

-คณิตศาสตร -คณิตศาสตร  

-งานหอพักนักเรียน

หญิง 

 

 



๘ 
 

 

๓.๑  ผูพนักงานครู (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ว/ด/ป 

เกิด 
อายุ 

อายุ 

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 

ปฏิบัติงาน 

๘ นายทินกร   

สายสุนทร 

๑๒ เม.ย. ๒๓ ๓๘ ๑๐ ครู/  

ครูชำนาญการ 

วท.บ. -วิทยาศาสตร

การกีฬา 

-เซปกตะกรอ  

-งานอาคารสถานที่ 

๙ นายปญญา   

ชมนิกร 

๒๑ เม.ย. ๑๖ ๔๕ ๙ ครู/  

ครูชำนาญการพิเศษ 

วท.บ. 

 

ศษ.ม. 

-วิทยาศาสตร  

การกีฬา 

-การบริหาร

การศึกษา 

-กรีฑา  

-งานศูนยวิทยาศาสตร 

การกีฬา 

-หัวหนาฝายพัฒนา 

  กีฬาสูความเปนเลิศ 

๑๐ นายพยุงศักดิ์ 

รักสัตย 

๓๐ เม.ย.๒๓ ๓๘ ๙ ครู/  

ครูชำนาญการพิเศษ 

ป.

บัณฑิต/ 

กศ.บ./ 

 

ศษ.ม. 

-การบริหาร

การศึกษา 

-พลศึกษา 

-การบริหาร

การศึกษา 

-มวยไทยสมัครเลน 

-งานกิจการนักเรียน 

-หัวหนาฝายกิจการ

นักเรียน 

๑๑ นายสหชาต ิ

สำราญเนตร 

๑๒ มี.ค. ๒๔ ๓๗ ๗ ครู 

 

กศ.บ. -พลศึกษา -ฟุตบอล 

 

๑๒ นายภานุวัฒน 

ปยะปรีชายุทธ 

๒๗ ม.ค. ๒๖ ๓๕ ๗ ครู ค.บ. -พลศึกษา -ฟุตบอล 

๑๓ นายวีระชน   

คุมบาน 

๙ ส.ค. ๒๖ ๓๕ ๖ ครู ค.บ. 

ศษ.ม. 

-เคมี 

-การบริหาร

การศึกษา 

-เคมี/วิทยาศาสตร 

-งานประกันคุณภาพฯ 

-งานแผนงาน 

-หัวหนาฝายวิชาการ 

๑๔ นายยุทธนา   

เทศสูงเนิน 

๑๒ พ.ค. ๐๘ ๕๓ ๔ ครู บธ.บ./ 

ป.

บัณฑิต 

-การตลาด 

-การบริหาร

การศึกษา 

-ฟุตบอล 

(ผูรักษาประตู) 

๑๕ นายธนะพล   

เชิดนอก 

๒๔ ส.ค. ๒๕ ๓๗ ๗ ครู 

 

กศ.บ. -พลศึกษา -ฟุตบอล 

 
 

๓.๒ พนักงานจางตามภารกิจ(ปฏิบัติหนาที่สอน) 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ว/ด/ป 

เกิด 
อายุ อายุงาน ตำแหนง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ปฏิบัติงาน 

๑ 

 

 

นายสายชล 

เมยขุนทด 

๑๖ ส.ค. ๒๗ ๓๔ ๑๑ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ค.บ. -พลศึกษา -ฟุตบอล 

๒ นางสาวสุรีรัตน   

ดวงใจ 

๒๒ ก.พ. ๒๖ ๓๕ ๑๐ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ศน.บ. -พุทธศาสตร -สังคมศึกษาฯ 

-งานประกันคุณภาพฯ 

-งานวัดผลฯ 

 



๙ 
 

 

๓.๒ พนักงานจางตามภารกิจ(ปฏิบัติหนาที่สอน) (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ว/ด/ป 

เกิด 
อายุ อายุงาน 

ตำแหนง 

 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ปฏิบัติงาน 

๓ นายคมสันต   

แหวนนิล 

๒๕ มี.ค. ๒๖ ๓๕ ๙ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ป.บัณฑิต 

 

วท.บ. 

-การบริหาร 

การศึกษา 

-วิทยาศาสตร

การกีฬา 

-มวยสากลสมัครเลน 

๔ นางสาวธันยากร  

ทองคำ 

๕ ธ.ค. ๒๕ ๓๖ ๑๑ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ศศ.บ. -สารสนเทศ -ยกน้ำหนัก 

๕ นายปญญา   

เจือจันทร 

๓ ก.พ. ๒๗ ๓๔ ๕ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

วท.บ. -สถิติประยุกต -คณิตศาสตร 

-ฟุตบอล 

๖ นางสาวปริชาต ิ

บุญจันทร   

๒๘ ต.ค. ๓๒ ๓๐ ๕ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ค.บ. 

รป.ม. 

-พลศึกษา -กรีฑา 

-สุขศึกษา 

-วิทยาศาสตรการกีฬา 

๗ นายวราวุฒิ   แจง

ไธสง 

๕ มี.ค. ๓๓ ๒๘ ๔ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ศษ.บ. พลศึกษา -ยกน้ำหนัก 

๘ นางสาวรินทรสิตา 

แสงแกวเจรฺญวงษ 

๒๔ ม.ค. ๓๓ ๒๘ ๔  พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ 

-งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๙ นางสาวนัฐกานต 

เพงพิศ 

๘ ก.พ. ๓๖ ๒๕ ๓ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ค.บ. -คณิตศาสตร -คณิตศาสตร 

-งานพัสดุ 

๑๐ นางสาวกมลลักษณ  

สุวรรณาพรไชย 

๔ มี.ค. ๑๘ ๔๓ ๑๑ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ป.บัณฑิต 

ศศ.บ. 

-การบริหาร 

การศึกษา 

-การบริหารฯ 

-ศิลปะ 

-งานพัสดุ 

๑๑ นางสาวดารินทร  

ไดพร 

๓๑ พ.ค. ๓๕ ๒๖ ๒ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ค.บ. -ฟสิกส -วิทยาศาสตร 

-ฟสิกส 

๑๒ นายนิคม  แจงสุข ๑๘ มิ.ย. ๓๓ ๒๙ ๒ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ศษ.บ. พลศึกษา -สุขศึกษาและพลศึกษา 

-ฟุตบอล 

๑๓ นายสิทธิพงษ 

เหลือสืบพันธ 

๓๑ พ.ค.๓๕ ๒๗ ๒ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ศษ.บ. พลศึกษา -มวยไทยสมัครเลน 

๑๔ นางสาวธนัชชา 

แยมมาลี 

๓ ก.ย. ๓๒ ๒๙ ๑ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ค.บ. สังคมศึกษาฯ -สังคมศึกษาฯ 

-ประวัติศาสตร 

-งานหองสมุด 

๑๕ นายนรากร  

ชินพิมาย 

๑๖ ธ.ค.๓๕ ๒๗ ๙ เดือน พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ค.บ. ภาษาไทย -ภาษาไทย 

-งานหองสมุด 

๑๖ นายพงศธร  

แดงสน่ัน 

๑๒ มี.ค.๓๖ ๒๖ ๗ เดือน พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ศษ.บ. พลศึกษา -ยกน้ำหนัก 

 



๑๐ 
 

 

๓.๓  พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
ว/ด/ป 

เกิด 
อายุ อายุงาน 

ตำแหนง 

 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ปฏิบัติงาน 

๑ นางสาวตองใจ  

แซเฮง 

 

๓๐ เม.ย. ๒๑ ๔๐ ๑๓ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ป.

บัณฑิต 

บธ.บ. 

-การบริหาร 

การศึกษา 

-การตลาด 

-งานธุรการ 

-งานพัสด ุ

๒ นางสาวนิชาภา 

พุมประเสริฐ 

๑ ส.ค. ๓๒ ๒๙ ๕ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

บธ.บ. 

 

ศษ.ม. 

-วิทยาการ

จัดการ 

-หลักสูตรและ

การสอน 

-งานการเงิน 

-งานพัสด ุ

-งานธุรการ 

๓ นายจักรพันธุ 

ผลโกสุก 

๑๘ พ.ย. ๒๘ ๓๒ ๔ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

นศ.บ. -งาน

ประชาสัมพันธ 

- งานประชาสัมพันธ 

-งานอนามัยโรงเรียน 

๔ นางสาวสมพร 

อาจพินิจ 

๓ ธ.ค.๒๗ ๓๓ ๔ พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

บธ.บ. -การตลาด -งานธุรการ 

-งานสารบรรณ 

๕ นางฉลวย  

สายประสาท 

๑๔ ก.พ. ๐๗ ๕๒ ๑๓ พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

ม.๖ วิทย-คณิต -พนักงานรับ-สง

หนังสือราชการ 

-งานทะเบียนราษฎร 

๖ นายไชยวุฒิ  

การสูงเนิน 

๑๙ ธ.ค. ๒๑ ๓๘ ๑๒ พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

ศษ.บ. พลศึกษา -พนักงานขับรถ 

 

๗ นางณัฐนรี   

อรัญภูมิ 

๙ ก.พ. ๑๓ ๔๖ ๑๐ พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

ม.๓ - -พนักงาน 

  ทำความสะอาด 

๘ นางศิริภรณ   

นุชกลาง 

๒๗ ต.ค. ๐๗ ๕๒ ๑๐ พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

ม.๖ วิทย-คณิต -พนักงาน 

  ทำความสะอาด 

๙ นายสรศักดิ์   

อ่ิมสมบูรณ 

๔ ม.ค. ๓๔ ๒๕ ๓ พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

ศษ.บ. พลศึกษา - ภารโรง 

๑๐ นายวีระ   

เจนหัตถ 

๓ มิ.ย. ๑๗ ๔๓ ๓ พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

ม.๓ - - ภารโรง 

๑๑ นายทนง  

สิงหวงค 

   พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

ป.๖  - พนักงานขับรถ 

๑๒ นางสาวพรรธิภา 

ลาภกระโทก 

๑๘ เม.ย.๓๙ ๒๓ ๑๑ 

เดือน 

พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

ม.๖  - ภารโรง 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

๓.๔  สรุปจำนวนบุคลากร 

๓.๔.๑  จำนวนบุคลากรจำแนกจามประเภท/ตำแหนง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหนง 

จำนวนบุคลากร (คน 

ต่ำกวา 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

๑. ผูบริหารสถานศึกษา      

  - ผูอำนวยการ - - ๑ - ๑ 

  - รองผูอำนวยการ - ๑ - - ๑ 

รวม - ๑ ๑ - ๒ 

๒. สายงานสอน      

  - ขาราชการ/พนักงานครู - ๑๐ ๕ - ๑๕ 

  - พนักงานจาง(สอน) - ๑๕ ๑ - ๑๖ 

รวม - ๒๕ ๖ - ๓๑ 

๓. สายงานสนับสนุนการ

สอน 

     

  - พนักงานจางตามภารกิจ - ๔ - - ๔ 

  - พนักงานจางท่ัวไป ๖ ๒ - - ๘ 

รวม ๖ ๖ - - ๑๒ 

รวมทั้งส้ิน ๖ ๓๒ ๗ - ๔๕ 

 

๓.๔.๒  จำนวนครูแยกตามกลุมสาระ 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวน คิดเปนรอยละ 

จำนวนช่ัวโมงสอนเฉล่ีย 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

ของครูภายในกลุมสาระ 

ภาษาไทย ๑ ๓.๒๓ ๑๒ 

คณิตศาสตร ๒ ๖.๔๕ ๑๐ 

วิทยาศาสตร ๓ ๙.๖๗ ๑๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ ๖.๔๕ ๑๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗ ๕๔.๘๔ ๒๘ 

ศิลปะ ๑ ๓.๒๓ ๗ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑ ๓.๒๓ ๑๑ 

ภาษาตางประเทศ ๒ ๖.๔๕ ๑๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๒ ๖.๔๕ ๒ 

รวมครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ๓๑ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 



๑๒ 
 

 

๔.  ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑)   

๔.๑ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนปการศึกษา ๒๕๖๑ ท้ังสิ้น  ๒๘๗  คน  จำแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑ ๒๙ ๖ ๓๕ ๑ : ๓๕ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑ ๔๕ ๘ ๕๓ ๑ : ๕๓ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑ ๓๖ ๑๓ ๔๙ ๑ : ๔๙ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑ ๓๖ ๑๐ ๔๖ ๑ : ๔๖ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑ ๓๙ ๑๔ ๕๓ ๑ : ๕๓ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑ ๓๘ ๑๓ ๕๑ ๑ : ๕๑ 

รวม ๖ ๒๒๓ ๖๔ ๒๘๗  
 

๑)  จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย  -  คน หญิง  -  คน 

  ๒)  อัตราสวนครู  :  นักเรียน   เทากับ   ๑  :  ๙.๒๕ 
 

 ๔.๒ จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ ๓ ป ยอนหลัง  ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของทุกป) 

ปการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

๒๕๕๙ ๒๒๖ ๘๔ ๓๑๐ 

๒๕๖๐ ๒๔๙ ๘๑ ๓๓๐ 

๒๕๖๑ ๒๒๓ ๖๔ ๒๘๗ 
 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ปการศึกษา/ระดับช้ัน ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓ 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๓๘ ๔๐ ๖๐ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๕๗ ๔๗ ๔๓ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๓๕ ๕๓ ๔๓ 
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๑๓ 
 

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ปการศึกษา/ระดับช้ัน ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๔ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๕ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๖ 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๖๗ ๕๙ ๔๖ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๖๐ ๖๕ ๕๘ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๔๖ ๕๓ ๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน 

นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ 

ของนร.ท่ีได

ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖ - ๑ ๒ ๕ ๘ ๑๑ ๖ ๓ ๒๘ ๗๗.๗๘ 

คณิตศาสตร ๓๖ - ๒๓ ๙ ๒ ๒ - - - ๒ ๕.๕๖ 

วิทยาศาสตร ๓๖ - - - ๑ ๕ ๗ ๑๕ ๘ ๓๕ ๙๗.๒ 

สังคมศึกษาฯ ๓๖ - ๕ ๓ ๔ ๔ ๓ ๕ ๑๒ ๒๔ ๖๖.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๖ - - - ๒ ๘ ๑๔ ๔ ๘ ๓๔ ๙๔.๔ 

ศิลปะ ๓๖ - - - ๒๑ ๔ ๖ ๑ ๔ ๑๕ ๔๑.๖๗ 

การงานอาชีพฯ ๓๖ - - - ๕ ๖ ๑๐ ๕ ๑๐ ๓๑ ๘๖.๑๑ 

ภาษาตางประเทศ ๓๖ - - ๒ ๔ ๑๑ ๘ ๒ ๙ ๓๐ ๘๓.๓๓ 

รวม ๓๖ - ๒๙ ๑๖ ๔๖ ๔๘      

รอยละ ๑๐๐ -          
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๑๔ 
 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน  

นร.ที่ได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่ได

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙ - - ๓ ๔ ๖ ๑๐ ๘ ๘ ๓๒ ๘๒.๐๕ 

คณิตศาสตร ๓๙ - ๑๔ ๑๗ ๖ - ๑ ๑ - ๒ ๕.๑๓ 

วิทยาศาสตร ๓๙ - ๔ ๘ ๕ - ๒ ๒ ๑๘ ๒๒ ๕๖.๔๑ 

สังคมศึกษาฯ ๓๙ - ๑ - ๑ ๑๒ ๑๖ ๕ ๔ ๓๗ ๙๔.๘๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๙ - - - - ๔ ๘ ๑๙ ๘ ๓๙ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๓๙ - ๔ ๗ ๕ ๖ ๗ ๔ ๖ ๒๓ ๕๘.๙๗ 

การงานอาชีพฯ ๓๙ - - - ๕ ๑๐ ๑๔ ๖ ๔ ๓๔ ๘๗.๑๘ 

ภาษาตางประเทศ ๓๙ - ๑๓ ๖ ๖ ๕ ๕ ๓ ๑ ๑๔ ๓๕.๙ 

รวม            

รอยละ            

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน 

นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ 

ของ นร.ท่ีได 

ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๒ - ๕ ๓ ๔ ๘ ๘ ๑๒ ๑๒ ๔๐ ๗๖.๙๒ 

คณิตศาสตร ๕๒ - ๓ ๕ ๗ ๑๓ ๑๖ ๒ ๖ ๓๗ ๗๑.๑๕ 

วิทยาศาสตร ๕๒ - ๑ ๙ ๙ ๑๑ ๑๓ ๔ ๕ ๓๓ ๖๓.๔๖ 

สังคมศึกษาฯ ๕๒ - ๔ ๑ ๓ ๒ ๓ ๖ ๓๓ ๔๔ ๘๔.๖๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๒ - - - ๑ ๒ ๖ ๒๙ ๑๔ ๕๑ ๙๘.๐๘ 

ศิลปะ ๕๒ - - - - ๑๗ ๑๓ ๑๖ ๖ ๕๒ ๑๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๕๒ - ๓ ๓ ๑๖ ๑๕ ๔ ๓ ๘ ๓๐ ๕๗.๖๙ 

ภาษาตางประเทศ ๕๒ - ๔ - ๑ ๕ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๔๗ ๙๐.๓๘ 

รวม            

รอยละ            

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน  

นร.ที่ได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่

ไดระดับ ๓  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๑ - ๑๑ ๗ ๔ ๕ ๕ ๘ ๑๑ ๒๙ ๕๖.๘๖ 

คณิตศาสตร ๕๑ - ๖ ๑๔ ๑๐ ๘ ๘ ๓ ๒ ๒๑ ๔๑.๑๘ 

วิทยาศาสตร ๕๑ - ๒ ๒ ๔ ๕ ๑๐ ๔ ๒๔ ๔๓ ๘๔.๓๑ 

สังคมศึกษาฯ ๕๑ - ๖ ๒ ๗ ๙ ๓ ๖ ๑๘ ๓๖ ๘๒.๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๑ - - - - ๑ ๒ ๓ ๔๕ ๕๑ ๗๐.๕๙ 

ศิลปะ ๕๑ - ๑๑ ๗ ๙ ๑๓ ๔ ๔ ๓ ๒๔ ๑๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๕๑ - ๑๘ ๓ ๗ ๖ ๑๒ ๔ ๑ ๒๓ ๔๗.๐๖ 

ภาษาตางประเทศ ๕๑ - ๕ ๙ ๑๐ ๗ ๗ ๔ ๙ ๒๗ ๔๕.๑ 

รวม            

รอยละ            

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน  

นร.ที่ได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่ได

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๐ - ๒ ๔ ๑๓ ๑๖ ๑๑ ๒ ๒ ๓๑ ๖๒ 

คณิตศาสตร ๕๐ - ๔ ๕ ๑๑ ๑๔ ๖ ๗ ๓ ๓๐ ๖๐ 

วิทยาศาสตร ๕๐ - ๓ ๔ ๔ ๑๕ ๑๘ ๕ ๑ ๓๙ ๗๘ 

สังคมศึกษาฯ ๕๐ - - ๑ ๒ ๖ ๓ ๓ ๓๕ ๔๗ ๙๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๐ - ๖ ๗ ๔ ๖ ๑๐ ๑๐ ๗ ๓๓ ๖๖ 

ศิลปะ ๕๐ - - - ๖ ๑๑ ๑๙ ๑๓ ๑ ๔๔ ๘๘ 

การงานอาชีพฯ ๕๐ - ๑ ๕ ๓ ๖ ๘ ๑๖ ๑๑ ๔๑ ๘๒ 

ภาษาตางประเทศ ๕๐ - ๒ ๒ ๑๒ ๘ ๙ ๖ ๑๑ ๓๔ ๖๘ 

รวม            

รอยละ            

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน 

นร.ที่ได

ระดับ ๒.๕ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่ได

ระดับ ๒.๕  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๙ - ๑๐ ๔ ๓ ๕ ๓ ๖ ๑๘ ๓๒ ๖๕.๓๑ 

คณิตศาสตร ๔๙ - ๖ ๒ ๑๓ ๑๒ ๑๔ ๑ ๑ ๒๘ ๕๗.๑๔ 

วิทยาศาสตร ๔๙ - ๗ ๑ ๖ ๕ ๑๑ ๙ ๑๐ ๓๕ ๗๑.๔๓ 

สังคมศึกษาฯ ๔๙ - ๓ ๑ ๑ ๑ ๗ ๑๐ ๒๖ ๔๔ ๘๙.๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๙ - ๖ ๑ ๑ ๕ ๑๐ ๗ ๑๙ ๔๑ ๘๓.๖๗ 

ศิลปะ ๔๙ - ๒ ๔ ๑๔ ๑๓ ๖ ๘ ๒ ๒๙ ๕๙.๑๘ 

การงานอาชีพฯ ๔๙ - ๑๐ ๘ ๑๒ ๑๑ ๕ ๓ - ๑๙ ๓๘.๗๘ 

ภาษาตางประเทศ ๔๙ - ๓ ๕ ๑๐ ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๖๑.๒๒ 

รวม            

รอยละ            

 

รอยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ ๑ ที่ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

ระดับช้ัน รอยละ 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๗๒.๕๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๘๒.๓๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๗๗.๓๓ 
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๑๗ 
 

 

รอยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ ๒ ที่ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

ระดับช้ัน รอยละ 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๖๘.๙๖ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๖๖.๔๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๖๘.๙๓ 
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๑๘ 
 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน 

นร.ที่ได

ระดับ ๒.๕ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่ได

ระดับ ๒.๕  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓ - ๒ - ๑๐ ๖ ๑๙ ๔ ๑ ๓๐ ๖๙.๗๗ 

คณิตศาสตร ๔๓ - - - ๑๓ ๑๓ ๑๒ ๓ ๒ ๓๐ ๖๙.๗๗ 

วิทยาศาสตร ๔๓ - ๓ ๒ ๗ ๕ ๙ ๑๐ ๗ ๓๑ ๗๓.๒๖ 

สังคมศึกษาฯ ๔๓ - ๒ - - ๕ ๓ ๓ ๓๐ ๔๑ ๙๕.๓๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๓ - ๒ ๑ ๑ ๓ ๗ ๑๒ ๑๗ ๓๙ ๙๐.๗๐ 

ศิลปะ ๔๓ - ๑ - ๕ ๙ ๑๘ ๖ ๔ ๓๗ ๘๖.๐๕ 

การงานอาชีพฯ ๔๓ - - - ๓ ๖ ๘ ๑๕ ๑๑ ๔๐ ๙๓.๐๒ 

ภาษาตางประเทศ ๔๓ - ๓ - ๕ ๑๐ ๕ ๕ ๑๕ ๓๕ ๘๑.๔๐ 

รวม ๔๓           

รอยละ ๑๐๐          ๗๙.๘๔ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน 

นร.ที่ได

ระดับ ๒.๕ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่ได

ระดับ ๒.๕  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๔ - ๓ ๓ ๑ ๕ ๑๐ ๑๓ ๙ ๓๗ ๘๔.๐๙ 

คณิตศาสตร ๔๔ - - ๔ ๑๓ ๑๑ ๗ ๘ ๑ ๒๗ ๖๑.๓๖ 

วิทยาศาสตร ๔๔ - ๒ ๕ ๗ ๑๒ ๙ ๗ ๒ ๓๐ ๖๘.๑๘ 

สังคมศึกษาฯ ๔๔ - ๔ - ๓ ๑๒ ๖ ๖ ๑๓ ๓๗ ๘๔.๐๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๔ - ๑ ๑ ๕ - ๗ ๑๐ ๒๐ ๓๗ ๘๔.๐๙ 

ศิลปะ ๔๔ - - - ๙ ๖ ๓ ๙ ๑๗ ๓๕ ๗๙.๕๕ 

การงานอาชีพฯ ๔๔ - ๒ ๒ ๕ ๕ ๑๑ ๙ ๑๐ ๓๕ ๗๙.๕๕ 

ภาษาตางประเทศ ๔๔ ๑ ๓ ๔ ๕ ๔ ๗ ๗ ๑๔ ๓๒ ๗๒.๗๓ 

รวม ๔๔           

รอยละ ๑๐๐           

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน 

นร.ที่ได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่ได

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๒ - ๙ ๙ ๑ ๗ ๑๐ ๖ ๘ ๓๑ ๕๙.๖๒ 

คณิตศาสตร ๕๒ - - ๕ ๗ ๑๘ ๑๓ ๗ ๒ ๔๐ ๗๖.๙๒ 

วิทยาศาสตร ๕๒ - ๑ ๓ ๙ ๑๑ ๑๗ ๙ ๒ ๓๙ ๗๕.๐๐ 

สังคมศึกษาฯ ๕๒ - - - ๑ ๔ ๖ ๔ ๓๗ ๕๑ ๙๘.๐๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๒ - - ๑ ๒ ๗ ๖ ๑๙ ๑๗ ๔๙ ๙๔.๒๓ 

ศิลปะ ๕๒ - - - ๗ ๑๘ ๑๖ ๙ ๒ ๔๕ ๘๖.๕๔ 

การงานอาชีพฯ ๕๒ - - - ๑ ๘ ๒๑ ๑๓ ๙ ๕๑ ๙๘.๐๘ 

ภาษาตางประเทศ ๕๒ - ๑ - ๙ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๔๒ ๘๐.๗๗ 

รวม            

รอยละ            

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน 

นร.ที่ได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่ได

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๑ - ๕ ๑ ๓ ๘ ๑๓ ๑๙ ๒ ๔๒ ๘๒.๓๕ 

คณิตศาสตร ๕๑ - ๑ ๒ ๖ ๖ ๑๑ ๒๐ ๕ ๔๒ ๘๒.๓๕ 

วิทยาศาสตร ๕๑  ๒ ๒ ๑๐ ๙ ๑๓ ๑๐ ๕ ๓๗ ๗๒.๕๔ 

สังคมศึกษาฯ ๕๑ - ๙ ๑๓ ๑๓ ๓ ๓ ๗ ๔ ๑๗ ๓๓.๓๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๑ - ๑ - - - ๒ ๒๘ ๒๐ ๕๐ ๙๘.๐๔ 

ศิลปะ ๕๑ - ๑ ๒ ๑ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๗ ๔๗ ๙๒.๑๖ 

การงานอาชีพฯ ๕๑ - ๕ ๒ ๑ ๗ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๔๓ ๘๔.๓๑ 

ภาษาตางประเทศ ๕๑ - ๑ - ๘ ๕ ๑๓ ๑๑ ๑๓ ๔๒ ๘๒.๓๕ 

รวม            

รอยละ            

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน 

นร.ที่ได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่ได

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๙ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๕ ๑๖ ๑๓ ๓ ๔๗ ๙๕.๙๒ 

คณิตศาสตร ๔๙ - - ๑๒ ๑๖ ๘ ๖ ๒ ๕ ๒๑ ๔๒.๘๖ 

วิทยาศาสตร ๔๙  ๑ ๑ ๖ ๙ ๑๕ ๑๓ ๔ ๔๑ ๘๓.๖๗ 

สังคมศึกษาฯ ๔๙ - - - - ๓ ๓ ๒ ๔๑ ๔๙ ๑๐๐.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๙ - - ๑ ๔ ๑๔ ๒๐ ๗ ๓ ๔๔ ๘๙.๘๐ 

ศิลปะ ๔๙ - - ๑ ๙ ๑๘ ๘ ๗ ๖ ๓๙ ๗๙.๕๙ 

การงานอาชีพฯ ๔๙ - ๑ ๑ ๖ ๗ ๑๑ ๑๓ ๑๐ ๔๑ ๘๓.๖๗ 

ภาษาตางประเทศ ๔๙ - ๔ ๕ ๖ ๙ ๑๑ ๙ ๕ ๓๔ ๖๙.๓๙ 

รวม            

รอยละ            

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการเรียน จำนวน 

นร.ที่ได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ของ นร.ที่ได

ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๘ - ๓ - ๔ ๘ ๗ ๑๐ ๑๖ ๔๑ ๘๕.๔๒ 

คณิตศาสตร ๔๘ - ๑ ๓ ๕ ๘ ๑๖ ๑๑ ๔ ๓๙ ๘๑.๒๕ 

วิทยาศาสตร ๔๘  ๒ ๓ ๗ ๑๐ ๑๓ ๔ ๙ ๓๖ ๗๕.๐๐ 

สังคมศึกษาฯ ๔๘ - ๖ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑ ๓๓ ๓๘ ๗๙.๑๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๘ - - - ๒ ๔ ๙ ๒๑ ๑๒ ๔๖ ๙๕.๘๓ 

ศิลปะ ๔๘ - - ๓ ๓ ๑๔ ๑๓ ๙ ๖ ๔๒ ๘๗.๕๐ 

การงานอาชีพฯ ๔๘ - - ๔ ๗ ๑๓ ๑๓ ๙ ๒ ๓๗ ๗๗.๐๘ 

ภาษาตางประเทศ ๔๘ - ๑ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๙ ๔ ๒ ๒๗ ๕๖.๒๕ 

รวม            

รอยละ            

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

รอยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ ที่ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

ระดับช้ัน รอยละ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๗๙.๘๔ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๗๙.๕๗ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๘๐.๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ ที่ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

ระดับช้ัน รอยละ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๗๔.๑๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๗๑.๐๘ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๗๗.๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มัธยมฯ ๖

มัธยมฯ ๕

มัธยมฯ ๔

79.00 79.50 80.00 80.50

  มัธยมฯ 4   มัธยมฯ 5   มัธยมฯ 6

รอยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑

 ที่ไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียระดับ ๒.๕ ขึ้นไป

 มัธยมฯ ๖
 มัธยมฯ ๕
มัธยมฯ ๔

0 20 40 60 80 100

  มัธยมฯ 4   มัธยมฯ 5   มัธยมฯ 6

รอยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒

ที่ไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียระดับ ๒.๕ ขึ้นไป



๒๒ 
 

 

๖. ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ) 

๖.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  

๖.๑.๑  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET )ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ 

สาระวิชา จำนวนคน 
คะแนน

เฉล่ีย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ขีด 

จำกัดลาง 

จำนวนนักเรียนที่

ไดคะแนน 

สูงกวา 

ขีดจำกัดลาง 

รอยละของ

นักเรียนที่ได

คะแนนสูงกวา

ขีดจำกัดลาง 

ภาษาไทย ๔๘ ๕๔.๔๒ ๑๖.๐๒ ๕๔.๓๗ ๑๐ ๒๐.๘๓ 

คณิตศาสตร ๔๘ ๓๐.๐๔ ๑๖.๐๓ ๒๙.๙๙ ๘ ๑๖.๖๖ 

วิทยาศาสตร ๔๘ ๓๖.๑๐ ๑๑.๐๑ ๓๖.๐๓ ๘ ๑๖.๖๖ 

ภาษาอังกฤษ ๔๘ ๒๙.๔๕ ๑๑.๕๕ ๒๙.๔๑ ๑๘ ๓๗.๕๐ 
 

๖.๑.๒  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  

ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

รายวิชา/ปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผลตางระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๑.๗๐ ๕๔.๔๒ ๑๒.๗๒ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๓๕ ๒๙.๔๕ ๔.๑๐ 

คณิตศาสตร ๒๒.๙๐ ๓๐.๐๔ ๗.๑๔ 

วิทยาศาสตร ๒๗.๔๕ ๓๖.๑๐ ๘.๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t41.70

t25.35

t22.90

t27.45

t54.42

t29.45

t30.04

t36.10

t0.00 t10.00 t20.00 t30.00 t40.00 t50.00 t60.00

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560



๒๓ 
 

 

๖.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

๖.๒.๑  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET )ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน

เฉล่ีย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ขีด 

จำกัดลาง 

จำนวนนักเรียนที่

ไดคะแนน 

สูงกวา 

ขีดจำกัดลาง 

รอยละของ

นักเรียนที่ได

คะแนนสูงกวา

ขีดจำกัดลาง 

ภาษาไทย ๔๘ ๔๗.๓๑ ๑๖.๑๐ ๔๗.๒๔ ๗ ๑๔.๕๘ 

คณิตศาสตร ๔๘ ๓๐.๗๒ ๒๐.๔๙ ๓๐.๖๓ ๒ ๔.๑๖ 

วิทยาศาสตร ๔๘ ๓๐.๕๑ ๑๑.๐๘ ๓๐.๔๖ ๑ ๒.๐๘ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๘ ๓๕.๑๖ ๗.๙๖ ๓๕.๑๓ ๔ ๘.๓๓ 

ภาษาอังกฤษ ๔๘ ๓๑.๔๑ ๑๕.๕๐ ๓๑.๓๕ ๒ ๔.๑๖ 
 

๖.๒.๒  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  

ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

รายวิชา/ปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผลตางระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย ๓๒.๔๔ ๔๗.๓๑ ๑๔.๘๗ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๖.๘๒ ๓๕.๑๖ ๘.๓๔ 

ภาษาอังกฤษ ๑๙.๓๙ ๓๑.๔๑ ๑๒.๐๒ 

คณิตศาสตร ๑๔.๘๒ ๓๐.๗๒ ๑๕.๙๐ 

วิทยาศาสตร ๒๑.๗๕ ๓๐.๕๑ ๘.๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๒  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

t32.44

t26.82

t19.39

t14.82

t21.75

t47.31

t35.16

t31.41

t30.72

t30.51

t0.00 t10.00 t20.00 t30.00 t40.00 t50.00

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560



๒๔ 
 

 

๗.  ขอมูลนักเรียนดานอื่น ๆ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ* 

๑ จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๒๘๗ ๑๐๐ 

๒ จำนวนนักเรียนท่ีมีน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย ๒๘๗ ๑๐๐ 

๓ จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม - - 

๔ จำนวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ - - 

๕ จำนวนนักเรียนปญญาเลิศ - - 

๖ จำนวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - - 

๗ จำนวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปจจุบัน)   - - 

๘ จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำชั้น - - 

๙ จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

 -ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 -ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 

๔๙ 

๕๑ 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

หมายเหตุ :  รอยละของนักเรียนท้ังหมด 

 

๘. ขอมูลอาคารสถานที ่

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 

๑ อาคารเรียน ๓ หลัง 

๒ หอพักนักเรียน ๒ หลัง 

๓ อาคารอเนกประสงค ๑ หลัง 

๔ โรงยิมเนเซียม ๓ หลัง 

๕ อาคารประกอบอาหาร ๑ หลัง 

๖ สระวายน้ำ ๑ สระ 

๗ อาคารซักรีด ๑ หลัง 

๘ สนามฟุตบอลพรอมลูว่ิงยางสังเคราะห ๑ สนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

๙. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๙.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณที่ตั้งโรงเรียนเปนชุมชนเมือง โดยมีชุมชน ๓๐ กันยาพัฒนา อยูโดยรอบโรงเรียน มี

จำนวนประชากรประมาณ  ๒,๓๐๐ คน  ๕๕๑  หลังคาเรือน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก ชุมชน ๓๐ กันยาพัฒนา 

และสถานศึกษา ทั ้งระด ับอาชีวะ เช น โรงเร ียนชางกลพนิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)  และสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน นครราชสีมา เปนตน และอยู

ใกลกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ประชากรสวนใหญมีอาชีพรับราชการ  รับจางท่ัวไป และคาขายและอาชีพเสริมตาง 

ๆ  เปนชุมชนท่ีใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

๙.๒ โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน 

  โอกาส เน่ืองจากโรงเรียนอยูภายในแหลงชุมชนท่ีมีหนวยงานราชการ สถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงมากมาย ทำ

ใหนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา หรือมีเจตคติที่ดีในการประกอบ

อาชีพสุจริต อีกทั้งผูเรียนยังสามารถใชความรู ความสามารถของตนเองในดานความเปนเลิศดานกีฬาเพื่อเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ใกลเคียง หรือหนวยงานตาง ๆ มากมาย ตลอดจนการเปนนักกีฬาอาชีพ เชน นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ 

นักกีฬามวยไทยอาชีพ นักกีฬาเซปกตะกรออาชีพ ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ผูนำชุมชน ผูนำองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตลอดสมาคมกีฬาตาง ๆ  ของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกลเคียงตางใหความสนใจในตัวของผูเรียนเปนอยางยิ่ง และ

โรงเรียนตั้งอยูใกลกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซ่ึงคอยเอ้ืออำนวยใหกับนักเรียนเวลาไดรับอุบัติเหตุจากการฝกซอม

กีฬา หรือเวลาปวย ไมสบายในกรณีฉุกเฉิน ก็ไดรับความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลเปนอยางดี เปนอีกหน่ึงองคกรท่ีชวยให

นักเรียนสามารถฟนฟูตัวเองไดเร็วขึ้น 

ขอจำกัด  ดวยโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครฯ มีลักษณะเปนโรงเรียนประจำ(กิน-นอน) ซ่ึงตั้งอยูกลางเมือง  

และอยูในเขตชุมชน มีสถานบันเทิงอยูไมไกล ทำใหผูเรียนมีความเสี่ยงตอการอบายมุขตาง สิ่งยั่วยุตาง ๆ ไดงาย อีกท้ังเปน

สถานที่ที่ใหประชาชนทั่วไปมาออกกำลังกาย ซึ่งอาจมีมิตรฉาชีพ หรือผูไมประสงคดี มาทำลายหรือสรางความเสียหายตอ

สิ่งของ ทรัพยสินของทางโรงเรียน หรือมาลอลวงเด็กนักเรียนใหไปในทางท่ีไมเปนผลดีตอตนเองและสงัคมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

 

๑๐. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราชพุทธศักราช ๒๕๕๑  และมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ ๖ ชนิดกีฬา

ท่ีทางโรงเรียนเปดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง ดังน้ี 

๑๐.๑  โครงสรางเวลาเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/หนวยกิต) 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ มัธยมศึกษาปที่ ๓ 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

คณิตศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

  - ประวัติศาสตร ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๕๒๐ (๑๓ นก.) ๕๒๐ (๑๓ นก.) ๕๒๐ (๑๓ นก.) 

  - วิชาเพ่ิมเติม ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

  - รายวิชาตามจุดเนนของสถานศึกษา 

     (กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ) 
๔๐๐ (๑๐ นก.) ๔๐๐ (๑๐ นก.) ๔๐๐ (๑๐ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

  - แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

  - ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

  - ชุมนุม 
๔๐ ๔๐ ๔๐ 

  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

รวมเวลาเรียนที่หมด ๑,๕๒๐ ๑,๕๒๐ ๑,๕๒๐ 

รวมหนวยกิตทั้งหมด ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

  - จำนวนชั่วโมงท่ีจัดใหกับนักเรียน   เทากับ  ๑,๔๐๐  ชั่วโมง/ป  ( ๓๕  หนวยกิต ) 

  - จำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เทากับ  ๑๒๐  ชั่วโมง/ป 

  - รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   เทากับ  ๑,๕๒๐  ชั่วโมง/ป 

  - แผนการเรียน/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่เนนเปนพิเศษ ไดแก กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ จำนวน  ๔๐๐  ช่ัวโมง/ป 

 

 

 

 



๒๗ 
 

 

๑๐.๒  โครงสรางเวลาเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/หนวยกิต) 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ มัธยมศึกษาปที่ ๖ 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗๖๐ (๑๙ นก.) ๕๐๐ (๑๒.๕ นก.) ๔๖๐ (๑๑.๕ นก.) 

ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

คณิตศาสตร ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี ๒๘๐ (๗ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

  - ประวัติศาสตร ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) - 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

ศิลปะ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

ภาษาอังกฤษ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๖๖๐ (๑๖.๕ นก.) ๘๔๐ (๒๑ นก.) ๘๒๐ (๒๐.๕ นก.) 

  - วิชาเพ่ิมเติม ๒๖๐ (๖.๕ นก.) ๔๔๐ (๑๑ นก.) ๔๒๐ (๑๐.๕ นก.) 

  - รายวิชาตามจุดเนนของสถานศึกษา 

     (กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ) 
๔๐๐ (๑๐ นก.) ๔๐๐ (๑๐ นก.) ๔๐๐ (๑๐ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

  - แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

  - ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

  - ชุมนุม 
๔๐ ๔๐ ๔๐ 

  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

รวมเวลาเรียนที่หมด ๑,๕๔๐ ๑,๔๖๐ ๑,๔๐๐ 

รวมหนวยกิตทั้งหมด ๓๕.๕ ๓๓.๕ ๓๒ 

  - จำนวนชั่วโมงเรียนตลอดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย        เทากับ  ๔,๐๔๐  ชั่วโมง  ( ๑๐๑  หนวยกิต ) 

  - จำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตลอดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เทากับ  ๓๖๐     ชั่วโมง 

  - รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น           เทากับ  ๔,๔๐๐  ชั่วโมง 

  - แผนการเรียน/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่เนนเปนพิเศษ ไดแก กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ จำนวน  ๑,๒๐๐  ช่ัวโมง/ชวง

ช้ัน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

 

๑๑. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๑๑.๑  หองสมุด   

 - มีขนาดความกวาง  ๑๒๐  ตารางเมตร   

- มีหนังสือจำนวน  ๔,๕๐๐ เลม 

- การสืบคนหนังสือ และการยืม-คืน  ใชระบบ การบันทึกการยืม-คืน 

- จำนวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษา ๒๕๖๑ เฉลี่ย  ๙๖  คน ตอ วันคิดเปนรอยละ ๓๓.๔๔ 

๑๑.๒  หองปฏิบัติการ 

 - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จำนวน   ๑  หอง 

- หองปฏิบัติการทางภาษา   จำนวน   ๑  หอง 

- หองวิทยาศาสตรการกีฬา   จำนวน   ๑  หอง 

- หองศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร  จำนวน   ๑  หอง 

- หองฟตเนส    จำนวน   ๑  หอง 

๑๑.๓  คอมพิวเตอร   

 - มีจำนวน  ๑๒๐  เคร่ือง   

 - ใชเพ่ือการเรียนการสอน และสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต จำนวน ๑๐๐ เคร่ือง 

 - จำนวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษา ๒๕๖๑ เฉลี่ย  ๑๙๒  คน ตอ วัน คิดเปนรอยละ 

๖๖.๘๙ 

 -ใชเพ่ือการบริหารจัดการ จำนวน  ๒๐  เคร่ือง 

๑๑.๔  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

ที ่ ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใช  (จำนวนครั้ง/ป) 

๑ หองสมุด  ๔๐๐ 

๒ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ๓๒๐ 

๓ หองปฏิบัติการทางภาษา ๒๕๐ 

๔ หองศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร ๒๐๐ 

๕ หองวิทยาศาสตรการกีฬา ๔๐๐ 

๖ หองฟตเนส  ๑,๕๖๐ 

๗ สระวายน้ำ - 

๘ สนามฟุตบอล ๑,๔๓๒ 

๙ สนามกรีฑา ๑,๕๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

๑๑.๕  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใช  (จำนวนครั้ง/ป) 

๑ สนามแขงขันกีฬารายการตาง  ๆ ๒๐๐ 

๒ อนุสาวรียทาวสุรนารี ๕๔ 

๓ กำแพงเมืองนครราชสีมา ๕๔ 

๔ วัดศาลาลอย ๔ 

๕ วัดพระนารายณมหาราช ๔ 

๖ วัดอิสาน ๔ 

๗ สวนสัตวนครราชสีมา ๒ 

๘ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

๖ 

๙ หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๖ 

๑๐ หอสมุดแหงชาติจังหวัดนครราชสีมา ๓ 

๑๑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ ๓ 

๑๒ พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน ๓ 

๑๓ ชุมชนบานดานเกวียน ๓ 

๑๔ สนามฟุตบอลคายสุรนารี ๕๓ 

๑๕ วัดปาศรัทธารวม ๒ 

 

๑๑.๖  ปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น  ผูทรงคุณวุฒ ิ

ที ่ ช่ือ-สกุล ความเช่ียวชาญดาน ที่อยู 
สถิติการใช 

(จำนวนครั้ง/ป) 

๑ นายวุฒิชัย  มาสุข นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย 
อ.หนองหงส  จ.

บุรีรัมย 
๔ 

๒ นางสาวจุฑามาศ  รักสัตย นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย ๔ 

๓ นางสาวสงบ  ประทีป ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๒ 

๔ 
พระศรีธรรมวงศาจารย 

(ไพโรจน  ฐิตโชโต ป.ธ๙) 
บรรยายธรรมะ 

อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา 
๒ 

๕ พ.อ.ธง  ทวีคูณ หัวหนาผูฝกสอนมวยสากลทีมชาติไทย กรุงเทพมหานคร ๑๒ 

๖ พ.ท.สมรถ  คำสิงห ผูฝกสอนมวยสากลทีมชาติไทย กรุงเทพมหานคร 
          ๓ เดือน 

 

๗ 
Mr.Cuong Nguyen 

Nhu 

ผูจัดการทีมมวยสากลสมัครเลนหญิง

เวียดนาม 
ประเทศเวียดนาม ๑ เดือน 

๘ 
นายทานตะวัน   

มุงพิงกลาง 
ผูฝกสอนมวยสากลสมัครเลนหญิงเวียดนาม ประเทศเวียดนาม ๒ เดือน 

 



๓๐ 
 

 

๑๒. ผลงานเดนในรอบปที่ผานมา 

๑๒.๑  ผลงานดีเดน 

 ๑๒.๑.๑  ผลงานดีเดนในระดับนานาชาต ิ  

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

๑.เด็กชายสุรเดช  พนมเขต   ๓ เหรียญทอง รุน ๘๙ กิโลกรัมการแขงขันขัน  EGAT 

 ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป 

๒๕๖๒ ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคร้ัง

ท่ี ระหวาง๑-๗ กุมภาพันธ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะกรรมจัดการแขงขัน EGAT  

ยกน้ำหนักนานาชาติ  

๒.นายนพเดช  แตงทรัพย ๓ เหรียญทอง รุน +๑๐๙ กิโลกรัมการแขงขันขัน  EGAT ยก

น้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป 

๒๕๖๒ ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคร้ัง

ท่ี ระหวาง๑-๗ กุมภาพันธ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะกรรมจัดการแขงขัน EGAT 

ยกน้ำหนักนานาชาติ  

๓.นายธีรภัทร โสภาลัย ๓ เหรียญทอง รุน ๙๖กิโลกรัมการแขงขันขัน  EGAT  

ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป 

๒๕๖๒ ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคร้ัง

ท่ี ระหวาง๑-๗ กุมภาพันธ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะกรรมจัดการแขงขันEGAT

ยกน้ำหนักนานาชาติ  

๔.นางสาวพรนภา สุรัสวด ี ๓ เหรียญทองแดง รุน ๖๔ กิโลกรัมการแขงขันขัน  EGAT  

ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป 

๒๕๖๒ ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคร้ัง

ท่ี ระหวาง๑-๗ กุมภาพันธ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะกรรมจัดการแขงขัน EGAT 

ยกน้ำหนักนานาชาติ  

๕.นางสาวนริศรา 

ลักษณะสิงห 

๒เหรียญเงิน แขงขันรุน ๙๐ กิโลกรัมหญิง 

การแขงขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำป ๒๕๖๑ 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพวรางกูรคร้ังท่ี๑และชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 

๑๒ ระหวางวันท่ี ๑-๑๐พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอทุงสง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะกรรมจัดการแขงขัน EGAT  

ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำป 

๒๕๖๑ 

๖.นางสาวนฤมล 

ภูสิธานนท 

 

 

 

 

 

๓ เหรียญทองแดง แขงขันรุน ๙๐ กิโลกรัมหญิง 

การแขงขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำป ๒๕๖๑ 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพวรางกูรคร้ังท่ี๑และชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 

๑๒ ระหวางวันท่ี ๑-๑๐พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอทุงสง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

คณะกรรมจัดการแขงขัน EGAT  

ยกน้ำหนักนานาชาติ  

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

๗.นางสาวกันยามาศ 

กฤษะเสน 

๑ เหรียญทองแดง รุน +๘๗ กิโลกรัมการแขงขันขัน  EGAT  

ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป 

๒๕๖๒ ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคร้ัง

ท่ี ระหวาง๑-๗ กุมภาพันธ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะกรรมจัดการแขงขัน EGAT  

ยกน้ำหนักนานาชาต ิ

๘.นายวีรพล  จงจอหอ ๑  เหรียญทองรุน ๗๕ กิโลกรัมชาย การแขงขันมวยสากล

สมัครเลนรายการ เดอะโกลเดนโกลฟออฟวอยวอดีนา ยูธ

เมนส  วูเมน บ็อกซ่ิง ทัวรนาเมนท ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมือง วอยวอดีนา ประเทศ เซอรเบีย 

คณะกรรมการจัดการแขงขันมวย

สากลสมัครเลนรายการ เดอะ

โกลเดนโกลฟออฟวอยวอดีนา ยูธ

เมนส  วูเมน บ็อกซ่ิง ทัวรนา

เมนท 

 ๑เหรียญทองแดง รุน ๗๕ กิโลกรัมชาย การแขงขันมวยสากล

สมัครเลนรายการ ยูธโอลิมปคเกมส ๒๐๑๘ ระหวางวันท่ี ๖-

๑๘ ตุลาคม ณ ประเทศอาเจนตินา 

คณะกรรมการจัดการแขงขันมวย

สากลสมัครเลนรายการ ยูธโอ

ลิมปคเกมส 

 ๑เหรียญเงิน รุน ๗๕ กิโลกรัมการแขงขันมวยสากลเยาวชน

นานาชาติรายการ Bockal memorial Tournament 

Russia ณ เมือง โคมโซโมลค นา อามูร ประเทศรัสเซีย 

ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยสากลเยาวชนนานาชาต ิ

๙.นายอธิชัย  เพ่ิมทรัพย ๑  เหรียญทองแดงรุน๖๐ กิโลกรัมชาย การแขงขันมวยสากล

สมัครเลนรายการ เดอะโกลเดนโกลฟออฟวอยวอดีนา ยูธ

เมนส  วูเมน บ็อกซ่ิง ทัวรนาเมนท ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมือง วอยวอดีนา ประเทศ เซอรเบีย 

คณะกรรมการจัดการแขงขันมวย

สากลสมัครเลนรายการ เดอะ

โกลเดนโกลฟออฟวอยวอดีนา ยูธ

เมนส  วูเมน บ็อกซ่ิง ทัวรนา

เมนท 

๑เหรียญทอง รุน ๖๐ กิโลกรัมชาย.การแขงขันมวยเยาวชนชิง

แชมปโลก “Aiba youth world ๒๐๑๘”  ระหวางวันท่ี ๒๑-

๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศฮังการี 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยเยาวชนชิงแชมปโลก 

๑เหรียญทอง รุน ๖๐ กิโลกรัมชาย การแขงขันมวยสากล

สมัครเลนรายการ ยูธโอลิมปคเกมส ๒๐๑๘ ระหวางวันท่ี ๖-

๑๘ ตุลาคม ณ ประเทศอาเจนตินา 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยสากลสมัครเลนรายการ ยูธ

โอลิมปคเกมส 

๑๐.นายพีระพัฒน 

เยียะสูงเนิน  

๑เหรียญทองแดง รุน ๖๙ กิโลกรัม.การแขงขันมวยเยาวชนชิง

แชมปโลก “Aiba youth world ๒๐๑๘”  ระหวางวันท่ี ๒๑-

๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศฮังการี 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยเยาวชนชิงแชมปโลก 

๑๑.นายนพรัตน ทะขุย ๑เหรียญทองแดง รุน ๕๖ กิโลกรัมชาย.การแขงขันมวย

เยาวชนชิงแชมปโลก “Aiba youth world ๒๐๑๘”  

ระหวางวันท่ี ๒๑-๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศฮังการี 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยเยาวชนชิงแชมปโลก 

๑เหรียญทองแดง รุน ๕๖ กิโลกรัมการแขงขันมวยสากล

เยาวชนนานาชาติรายการ Bockal memorial  

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยสากลเยาวชนนานาชาต ิ



๓๒ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 Tournament Russia ณ เมือง โคมโซโมลค นา อามูร 

ประเทศรัสเซีย ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 

๑๒.นางสาวกิตติยา  นาม

ไพร 

 

 

๑เหรียญทองแดง รุน ๕๖ กิโลกรัมชาย.การแขงขันมวย

เยาวชนชิงแชมปโลก “Aiba youth world ๒๐๑๘”  

ระหวางวันท่ี ๒๑-๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศฮังการี 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยเยาวชนชิงแชมปโลก 

๑๓. เด็กหญิงจันทกานต 

มโนบาล 

ควาแชมป รุน ๑๐๐ปอนดการแขงขันมวยไทย รายการ ศึก 

KODO ชิงแชมป WPMFวันท่ี ๑๔กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ เมือง 

เบ็บปุ ประเทศญี่ปุน 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยไทย รายการ ศึก KODO ชิง

แชมป WPMF 

๑๔.นางสาวพรนภา  ลา

พันธ 

๑  เหรียญทองแดงรุน ๕๔ กิโลกรัม การแขงขันมวยสากล

สมัครเลนรายการ เดอะโกลเดนโกลฟออฟวอยวอดีนา ยูธ

เมนส  วูเมน บ็อกซ่ิง ทัวรนาเมนท ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมือง วอยวอดีนา ประเทศ เซอรเบีย 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยสากลสมัครเลนรายการ 

เดอะโกลเดนโกลฟออฟวอยวอดี

นา ยูธเมนส  วูเมน บ็อกซ่ิง ทัวร

นาเมนท 

๑เหรียญทองแดง รุน ๕๔ กิโลกรัม.การแขงขันมวยเยาวชน

ชิงแชมปโลก “Aiba youth world ๒๐๑๘”  ระหวางวันท่ี 

๒๑-๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศฮังการี 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยเยาวชนชิงแชมปโลก 

๑๕.นายวิทยา  จันทรสม ๑เหรียญทองแดงเหรียญทองแดง รุน ๕๖ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลเยาวชนนานาชาติรายการBockal 

memorial Tournament Russia ณ เมือง โคมโซโมลค นา 

อามูร ประเทศรัสเซีย ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒ 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

มวยสากลเยาวชนนานาชาต ิ

๑๖.นางสางปรางทิพย   

ชิดโคกกรวด 

๑ เหรียญทอง ประเภทกระโดดสูงหญิง รุนเยาวชน กรีฑาชิง

ชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔ประจำป

๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา

ไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

๑๗.เด็กชายทิวาสิทธ์ิ   

โชคโอฬาร 

๑ เหรียญทอง ประเภทว่ิง๒๐๐เมตรชาย รุนอนุชน  

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔

ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

๑เหรียญทอง ว่ิง๔x๑๐๐ เมตรการแขงขันกรีฑา๑๔ th Sea 

Youth Athletic Championship   

ระหวางวันท่ี ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ประเทศฟลิปปนส  

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา๑๔ th Sea Youth 

Athletic Championship   

 

 



๓๓ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

๑๘.เด็กหญิงณัฐชยา เชาวผัก

ปง 

๑ เหรียญทอง ประเภทว่ิงขามร้ัว๑๐๐เมตรหญิง รุนอนุชน  

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔

ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

 ๑ เหรียญเงิน ประเภทว่ิงผลัด๔x๓๐๐เมตรหญิง รุนอนุชน  

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔

ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

๑๙.เด็กหญิงจุฑารัตน ชวย

ผักแวน 

๑ เหรียญเงิน ประเภทว่ิงผลัด๔x๓๐๐เมตรหญิง รุนอนุชน  

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔

ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขนั

กรีฑา 

๒๐.เด็กหญิงณัฐชยา  แสงส ี ๑ เหรียญเงิน ประเภทว่ิงผลัด๔x๓๐๐เมตรหญิง รุนอนุชน  

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔

ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

๒๑.เด็กหญิงกัลปงหา  

กำเนิดจันทร 

๑ เหรียญเงิน ประเภทว่ิงผลัด๔x๓๐๐เมตร หญิง รุนอนุชน  

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔

ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

๒๒.เด็กหญิงทิพเนตร มีชาญ ๑ เหรียญเงิน ประเภทว่ิงผลัด๔x๓๐๐เมตร หญิง รุนอนุชน  

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔

ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

๒๓.เด็กชายพรช 

โชคอนันตกุล 

๑ เหรียญทองแดง ประเภทกระโดดสูง ชาย รุนอนุชน  

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔

ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

๒๔.เด็กชายนาคา  พ้ิงไธสง ๑ เหรียญทองแดง ประเภทว่ิง๓๐๐เมตร ชาย รุนอนุชน  

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี๖๔

ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 



๓๔ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

๒๕.นางสาวณัฐธิชา  เส็งนา ๑ เหรียญทองแดง ประเภทว่ิงขามร่ัว๑๐๐เมตร หญิง รุน

อนุชน กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี

๖๔ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

 ๑เหรียญทอง ว่ิงว่ิงขามร้ัว๑๐๐ เมตรการแขงขันกรีฑา๑๔ th 

Sea Youth Athletic Championship   

ระหวางวันท่ี ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ประเทศฟลิปปนส 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา๑๔ th Sea Youth 

Athletic Championship   

๒๖.นางสาวชลธิชา อำไพ

พิศ 

๑ เหรียญทองแดง ประเภทว่ิงวิบาก๓,๐๐๐เมตร หญิง รุน

อนุชน กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี

๖๔ประจำป๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กรีฑา 

 

๑๒.๑.๒  ผลงานดีเดนของนักเรียน ในระดับชาต ิ

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวรัตนาพร ปกการะถา ๓เหรียญทองยกน้ำหนัก รุน ๕๘ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖ “ศรีสะเกษเกมส” รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓ระหวางวันท่ี ๑๔-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

๓เหรียญทอง ยกน้ำหนัก รุน๕๘กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาแหงชาต ิ

นางสาวศิรดา ดีพุดซา ๓เหรียญเงิน ยกน้ำหนัก รุน ๕๘ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖ “ศรีสะเกษเกมส” รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓ระหวางวันท่ี ๑๔-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

๓เหรียญเงิน ยกน้ำหนัก รุน ๕๘ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

๓เหรียญทอง ยกน้ำหนัก รุน ๕๙ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

 

 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ



๓๕ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวประกายมาศ 

อินทรมณี 

๓เหรียญทองยกน้ำหนัก รุน ๖๓ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖ “ศรีสะเกษเกมส” รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓ระหวางวันท่ี ๑๔-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

 ๓เหรียญเงินยกน้ำหนัก รุน ๖๓ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาแหงชาต ิ

นางสาวพรนภา สุรัสวด ี ๓เหรียญเงินยกน้ำหนัก รุน ๖๓ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖ “ศรีสะเกษเกมส” รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓ระหวางวันท่ี ๑๔-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

๓เหรียญทอง ยกน้ำหนัก รุน ๕๘ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

นางสาวพรนภา สุรัสวด ี ๓เหรียญทองแดงยกน้ำหนัก รุน ๖๓ กิโลกรัมการแขงขัน

กีฬาแหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”ระหวางวันท่ี ๑๘-

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาแหงชาต ิ

๓เหรียญทอง ยกน้ำหนัก รุน ๖๔ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นางสาวนริศรา ลักษณะสิงห ๓เหรียญทองแดงยกน้ำหนัก รุน ๙๐ กิโลกรัมการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖ “ศรีสะเกษเกมส” รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓ระหวางวันท่ี ๑๔-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

๓เหรียญทอง ยกน้ำหนัก รุน ๘๗ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นางสาววาสนา เชียรรัมย   

 

 

๓เหรียญทอง ยกน้ำหนัก รุน +๙๐ กิโลกรัมการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖ “ศรีสะเกษเกมส” รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓ระหวางวันท่ี ๑๔-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ



๓๖ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ๓เหรียญทองยกน้ำหนัก รุน ๙๐ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาแหงชาต ิ

นางสาวนฤมล ภูสิธานันทน ๑เหรียญทองแดงยกน้ำหนัก รุน +๙๐ กิโลกรัมการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖ “ศรีสะเกษเกมส” รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓ระหวางวันท่ี ๑๔-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

๒เหรียญทอง๑เหรียญเงิน ยกน้ำหนัก รุน+ ๘๗ กิโลกรัม

การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค๓ “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นายวิษณุ หาปูทน ๓เหรียญทอง ยกน้ำหนักรุน +๑๐๕ กิโลกรัมการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖ “ศรีสะเกษเกมส” รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓ระหวางวันท่ี ๑๔-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

 ๓เหรียญทองยกน้ำหนัก รุน ๑๐๕ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาแหงชาต ิ

นายธีรภัทร โสภาลัย ๓เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๗๗ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖ “ศรีสะเกษเกมส” รอบ

คัดเลือกตัวแทนภาค ๓ระหวางวันท่ี ๑๔-๒๔ กรกฏาคม 

๒๕๖๑ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

เด็กชายณัฐพล  ลายไผ ๓เหรียญทองยกน้ำหนักรุน+๖๙ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

เด็กชายธัญพิสิษฐ  รุนอรัญ ๓เหรียญเงินยกน้ำหนักรุน ๕๖กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

เด็กชายอัครพล  อุตสาห ๓เหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุน+๖๙ กิโลกรัมการแขงขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนคร

ศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 



๓๗ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลทีไ่ดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายอภิชาติ  บุญม่ัน ๓เหรียญทองยกน้ำหนักรุน ๕๐กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒ -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

นายธนวิชญ  ชีวาจร ๑เหรียญทอง ๑เหรียญเงิน ๑เหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุน

๖๙ กิโลกรัมการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  

สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

นายปณิธาน  บุบผามาลา ๒เหรียญเงิน ๑เหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุน๗๗ กิโลกรัม

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ 

“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม 

๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

 ๓เหรียญทองยกน้ำหนัก รุน ๖๒ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองชักคะเยอประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันชักคะเยอ

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นายวีรภัทร  ปนขัน ๒เหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุน๖๒ กิโลกรัมการแขงขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนคร

ศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒ -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองชักคะเยอประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันชักคะเยอ

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นายสุรเดช  นบวาป ๑เหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุน๘๕ กิโลกรัมการแขงขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนคร

ศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒ -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

นายสุขสันต  ซ่ึงเกษม ๒เหรียญเงิน ๑เหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุน +๘๕กิโลกรัม

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ 

“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม 

๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 



๓๘ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ๑เหรียญทองชักคะเยอประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันชักคะเยอ

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นายธนาวุฒิ  ใยแกว  ๓เหรียญทองยกน้ำหนักรุน๖๙ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

นายวิษณุ  จันทรี ๓เหรียญทองยกน้ำหนัก รุน ๖๙ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

นายสุรเดช  พนมเขต ๑เหรียญทอง๒เหรียญเงินยกน้ำหนักรุน๘๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

 

๓เหรียญเงิน ยกน้ำหนัก รุน๙๖ กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา 

ยกน้ำหนัก เยาวชนแหงชาต ิ

นายอิทธิศักดิ์  อาษานอก  ๒เหรียญเงิน๑เหรียญทองแดงยกน้ำหนัก รุน๑๐๕กิโลกรัม

การแขงขันกีฬาแหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”

ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาแหงชาต ิ

นางสาวปนัดดา  ดวงทอง

มา 

๓เหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุน๕๘ กิโลกรัมการแขงขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนคร

ศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันยกน้ำหนัก

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

นายธีรภัทร  รัตนเพชร ๑เหรียญเงิน๒เหรียญทองแดงยกน้ำหนัก รุน๗๗กิโลกรัม

การแขงขันกีฬาแหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”

ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

นายวีรภัทร  บุญหลั่ง ๓เหรียญเงินยกน้ำหนัก รุน๙๔กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

แหงชาติคร้ังท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส”ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาต ิ

นางสาวกันยามาศ 

กฤษณะเสน      

๑เหรียญทอง๒เหรียญเงินยกน้ำหนัก รุน+๘๗กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา 

ยกน้ำหนัก เยาวชนแหงชาต ิ



๓๙ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ตัวแทนภาค๓ “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ณ จังหวัดหนองคาย 

 

นางสาวอภิสรา  ทอกระโทก ๓เหรียญเงินยกน้ำหนัก รุน๘๑กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา 

ยกน้ำหนัก เยาวชนแหงชาต ิ

นายธีระวัตร  รัตนเพชร ๓เหรียญทองยกน้ำหนัก รุน ๖๗กิโลกรัมการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา 

ยกน้ำหนัก เยาวชนแหงชาต ิ

นายพศิน  บุญหาร 

 

๑เหรียญทองชักคะเยอประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันชักคะเยอ

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นายธนาวุฒิ   ใยแกว 

 

๑เหรียญทองชักคะเยอประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันชักคะเยอ

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นายอัครพล  อุตสาห 

 

๑เหรียญทองชักคะเยอประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันชักคะเยอ

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นายเจตพล  ผัดจังหรีด 

 

๑เหรียญทองชักคะเยอประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันชักคะเยอ

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นายสหพัฒน   เจกจันอัด 

 

๑เหรียญทองชักคะเยอประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันชักคะเยอ

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ

นายธนรัฐ  งามชื่น 

 

๑เหรียญทองชักคะเยอประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

 

คณะการจัดการแขงขันชักคะเยอ

กีฬาเยาวชนแหงชาต ิ



๔๐ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงกุลณัฐ    ออนอก ๑เหรียญทองมวยไทยสมัครเลน รุน ๔๒ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) 

ประจำป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ณ 

เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

๑เหรียญทองมวยไทยสมัครเลน รุน ๔๑ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลกประจำป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๔-๘ สิงหาคม๒๕๖๑ ณอาคารนิมิบุตร

กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลก 

๑เหรียญทองมวยไทยสมัครเลน รุน ๔๖ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

เด็กหญิงลลิตา  ชัยนรงค 

 

 

 

เหรียญทองมวยไทยสมัครเลน รุน ๔๕ กิโลกรัมการแขงขัน

มวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) ประจำป 

๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ณ เวทีมวย

ชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

 

๑เหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเลน รุน ๕๔ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลกประจำป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๔-๘ สิงหาคม๒๕๖๑ ณอาคารนิมิบุตร

กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลก 

๑เหรียญเงินมวยไทยสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัม การ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

เด็กหญิงอภัสรา  บุญเสริม 

 

๑เหรียญทอง มวยไทยสมัครเลน รุน ๔๐ กิโลกรัม การ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) 

ประจำป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ณ 

เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

 

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๐ กิโลกรัม การ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลกประจำป 

๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๘ สิงหาคม๒๕๖๑ ณอาคารนิมิ

บุตรกรุงเทพฯ 

 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลก 



๔๑ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายณัฐวุฒิ   ครองเมือง 

 

๑เหรียญทองมวยไทยสมัครเลน รุน ๓๖ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) 

ประจำป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน ๓๖ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลกประจำป 

๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๔-๘ สิงหาคม๒๕๖๑ ณอาคารนิมิ

บุตรกรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลก 

๑เหรียญเงินมวยไทยสมัครเลน รุน ๔๐ กิโลกรัมการแขงขัน

มวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป ๒๕๖๑

ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม  

๒๕๖๑ ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

นายณัฐกานต  สังขทอง ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) 

ประจำป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

๑เหรียญทองรุน ๔๘ กิโลกรัมการแขงขันมวยไทยสมัครเลน

ชิงแชมปเยาวชนโลกประจำป ๒๕๖๑   ระหวางวันท่ี ๔-๘ 

สิงหาคม๒๕๖๑ ณ อาคารนิมิบุตรกรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลก 

นางสาวปนัดดา   นาคนวล ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๒ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) 

ประจำป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

นางสาวอลิษา   ศิริ ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๑ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) 

ประจำป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ณ 

เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

 

 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 



๔๒ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน๕๑ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

เด็กหญิงณัฐริกา  ผลสมหวัง ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๐ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) 

ประจำป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ณ 

เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

 

นางสาวจันทกานต มโนบาล ๑เหรียญทองมวยไทยสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลกประจำป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๔-๘ สิงหาคม๒๕๖๑ ณ อาคารนิมิ

บุตรกรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลก 

๑เหรียญทองมวยไทยสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

นายบุรีรัฐ   มัจฉานอย ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๔ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) 

ประจำป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ณ 

เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน๕๔ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

เด็กชายชินวัตร   

ใหญกระโทก 

๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๐ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) 

ประจำป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ณ 

เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย 

(เยาวชน) 

 

๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๔ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหมกรุงเทพฯ 

 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 



๔๓ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน๔๐ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

นางสาววราพร  ใจเท่ียง ๑เหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเลน รุน ๕๔ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลกประจำป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๔-๘ สิงหาคม๒๕๖๑ ณอาคารนิมิบุตร

กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยไทย

สมัครเลนชิงแชมปเยาวชนโลก 

๑เหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

เด็กหญิงณัฐนิชา 

 จงโปรงกลาง 

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๐ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๑ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาต ิ

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 

เด็กหญิงพัชราภา  

กระแสโสม 

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๒ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน๖๔ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกีฬามวย

สากลสมัครเลนเยาวชนแหงชาต ิ



๔๔ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงอภิชัย แสงงาม ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๒ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน๓๘ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 

เด็กหญิงปฐรวัลย เถาสุวรรณ ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๔ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

เด็กหญิงเชิดสกุล ลบไชสงค ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๖ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

เด็กชายนนทชัย ลักษณะ  ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๐ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

เด็กชายเมฆินทร จงจอหอ ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๒ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

นางสาวบัณฑิตา ปุมกระโทก ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๒ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 



๔๕ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน๔๒ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

นางสาวทิพยสัจจา ยอดวารี ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑ เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 

นางสาวพัชราพรรณ  

ทิศกระโทก 

๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๑ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

นางสาวฐิติพร ไทยธานี ๑เหรียญแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๑ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สงิหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 



๔๖ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายนัฐพงษ ทวมเจริญ ๑เหรียญแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๙ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

 ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๙ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

นายปฏิภาณ อุทัยดา ๑เหรียญแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๖ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

 

๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๒ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 

นายชินวัตร ทวีผล ๑เหรียญแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๖ กิโลกรัมการ

แขงขันมวยสากลฯยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศไทยป 

๒๕๖๑ระหวางวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ณ อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขต

สายไหม กรุงเทพฯ 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากลฯ

ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมปประเทศ

ไทย 

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๙ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

เด็กชายวิทยา  จันทรสม ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๗๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ



๔๗ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 

นายธนากร  ออนแยม ๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

นายวิสุทธิพงษ   แหวนนิล ๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 

เด็กชายกิตติภัฏ  พรึกเสนา ๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๕ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

นางสาวมธุรดา  ทองสุขนอก ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลนรุน ๕๗ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค ๓  “หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๐ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกีฬามวย

สากลสมัครเลนเยาวชนแหงชาต ิ

เด็กชายพิสิษฐ เปาจันทึก ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๐ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

เด็กหญิงธันยชนก พะนาน ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๔ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

 



๔๘ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายจักกรฤษณ  ละมุล ๑เหรียญเงินมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๐ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

นางสาวกชกร อยูด ี ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

เด็กชายมงคล ตอมกระโทก ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

เด็กชายสรรัฐ เตะหิรัญ ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๒ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

นายอภิวัตร บำเรอสงค ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๑ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 

นายจีรศักดิ์  สุขมล   ๑เหรียญทองมวยสากลสมัครเลน รุน ๕๗ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 

นายสหวัต อาศัยพลวง ๑เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเลน รุน ๔๘ กิโลกรัมการ

แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุง

สงนครศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันมวยสากล

สมัครเลนกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง

ประเทศไทย 

เด็กหญิงมนัสนันท  

 เกียรตินอก 

๑เหรียญทองกระโดดสูงการหญิง แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา

แหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองกระโดดสูงการหญิงการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖ 

 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 



๔๙ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

 

นางสาวณัฐธิชา เส็งนา ๑เหรียญทองว่ิงขามร่ัว ๑๐๐ เมตรหญิง การแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองว่ิงขามร่ัว ๑๐๐ เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนนักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทองว่ิงขามร่ัว ๑๐๐ เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญเงินว่ิงขามร่ัว ๑๐๐ เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

เด็กหญิงปพิชญา  ดวงมาลัย ๑เหรียญเงินว่ิง๒๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

นางสาวกิติยา งูพิมาย ๒เหรียญเงินว่ิง๔๐๐เมตรและ ๒๐๐ เมตรหญิง การแขงขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนคร

ศรีฯ เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐เมตรหญิง การแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทองว่ิงผลัด เมดเลยหญิงการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ “หนองคาย

เกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ จังหวัด

หนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ



๕๐ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ๑เหรียญทองว่ิง๔๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ “หนองคาย

เกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

หนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญทองว่ิง๒๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

 

 

๑เหรียญทองว่ิง๔๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญเงินว่ิงผลัด ๔ x ๔๐๐เมตรหญิง การแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

นายวีรภัทร ภาษ ี ๑เหรียญเงินว่ิงขามร่ัว ๑๐๐ เมตรชาย การแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑  

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

นายสุริยา ปาติตัง ๑เหรียญเงินเดิน ๕๐๐ เมตรชาย การแขงขันกีฬาโรงเรียน

กีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองเดิน ๕๐๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

 ๑เหรียญทองแดงเดิน ๕๐๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 



๕๑ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงณัฐชยา เชาวผักปง ๑เหรียญเงินว่ิงขามร้ัว๑๐๐ เมตรหญิง การแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญเงินว่ิงขามร่ัว ๑๐๐ เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญเงินว่ิงขามร่ัว ๑๐๐ เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญเงินว่ิงขามร่ัว ๑๐๐ เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

นางสาวปรางคทิพย  

ชิดโคกกรวด 

๑เหรียญเงินกระโดดสูงหญิง การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา

แหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองกระโดดสูงหญิงการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ “หนองคาย

เกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญทองกระโดดสูงหญิงการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือกตัวแทน เขต ๓

ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ จังหวัด

อำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทองกระโดดสูงหญิงการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดเชียงใหม 

 

 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 



๕๒ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงปนัดดา สิงหแสง ๑เหรียญทองแดงว่ิง๑๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองว่ิงผลัด๔x๑๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญทองแดงว่ิง๑๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

นายภูบดินทร ศักดิวงค ๑เหรียญทองแดงว่ิงวิบาก๒๐๐๐เมตรชายการแขงขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ 

เกมส”ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองว่ิงวิบาก๒๐๐๐เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทอง ว่ิง๓๐๐๐เมตรชาย แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา

แหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองว่ิงวิบาก๒๐๐๐เมตรชายการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ 

“หนองคายเกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ 

จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญทองว่ิงมินิมาราธอนชายการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองว่ิง๓๐๐๐เมตรชายการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖  

 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 



๕๓ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

 

นายทิวาสิทธ์ิ   โชคโอฬาร ๑เหรียญทองว่ิง๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือกตัวแทน เขต ๓

ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

อำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทองว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทองว่ิง๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ “หนองคาย

เกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ณ จังหวัดหนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญทองว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญเงินว่ิง๒๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงว่ิง๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

 

 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 



๕๔ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ๑เหรียญทองแดงว่ิง๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

นางสาวชลธิชา   อำไพพิศ ๑เหรียญทองว่ิงวิบาก๒๐๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทองแดงว่ิง๓๐๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี  

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญเงินว่ิงมินิมาราธอนการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖รอบชิง

ชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

เด็กหญิงรัชดาพร ปรุงกลาง ๑เหรียญทองแดงพุงแหลนหญิงการแขงขันกีฬาโรงเรียน

กีฬาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

ระหวางวันท่ี ๒  -๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงพุงแหลนหญิงการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือกตัวแทน เขต ๓

ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑ณ จังหวัด

อำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทองพุงแหลนหญิงการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาต ิคร้ังท่ี ๓๕รอบคัดเลือกตัวแทนภาค๓ “หนองคาย

เกม”ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัด

หนองคาย 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

๑เหรียญทองพุงแหลนหญิงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖รอบชิง

ชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 



๕๕ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายชินกร  ปกการะเต ๑เหรียญทองว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทองว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

นายอนิรุจ  สะเทิงรัมย ๑เหรียญทองว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

นายธนกฤต     นพคุณ 

 

๑เหรียญทองว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือก

ตัวแทน เขต ๓ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

๑เหรียญทองแดงว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

นายพชร   โชคอนันตกุล ๑เหรียญทองกระโดดสูงชายการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ รอบคัดเลือกตัวแทน เขต ๓

ระหวางวันท่ี ๖-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ จังหวัด

อำนาจเจริญ 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาต ิ

เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงหมี ๑เหรียญทองแดงว่ิง๔๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญเงินว่ิงผลัด๔x๔๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี  

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 



๕๖ 
 

 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

 

๑เหรียญทองแดงว่ิงผลัด๔x๑๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

เด็กหญิงจุฑารัตน  

ชวยผักแวน 

๑เหรียญเงินว่ิงผลัด๔x๔๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงว่ิงผลัด๔x๑๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

เด็กหญิงกัลปงหา 

 กำเนิดจันทร 

๑เหรียญเงินว่ิงผลัด๔x๔๐๐เมตรการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงว่ิงผลัด๔x๑๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

เด็กหญิงทิพเนตร  มีชาญ ๑เหรียญทองแดงว่ิงผลัด๔x๑๐๐เมตรหญิงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

๑เหรียญเงินว่ิงผลัด๔x๔๐๐เมตรการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๖

รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

เด็กชายสิทธิชัย  โพธ์ิศรี ๑เหรียญทองแดงว่ิงผลัด๔x๑๐๐ เมตรชายการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

๓๖รอบชิงชนะเลิศ “นครเชียงใหมเกมส” ระหวางวันท่ี ๑-

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม 

คณะการจัดการแขงขันกรีฑากีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

 



๕๗ 
 

 

๑๒.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบความสำเร็จ 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดำเนินการ (ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ 

(จำนวน/รอยละ) 

๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนากีฬาสู

ความเปนเลิศ 

-เพ่ือใหโรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

-เชิญวิทยากรมาใหความรู 

-อบรมเชิงปฏิบัติการครู 

รอยละ ๙๐ 

๒ โครงการพัฒนางานวิชาการ -เพ่ือพัฒนาปรับปรุง

ระบบงานวิชาการใหมีความ

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

-ประชุมครูและบุคลากรท่ี

เก่ียวของ 

รอยละ ๘๐ 

๓ โครงการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ 

-สงเสริมใหนักเรียนภายใน

โรงเรียนกีฬา  ไดเล็งเห็นถึง

ประโยชนของการออกกำลัง

กายท่ีถูกวิธีตามหลกั

วิทยาศาสตรการกีฬา 

-ทำการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายของนักเรียน

โรงเรียนกีฬาฯ 

รอยละ ๙๕ 

๔ โครงการเขาคายพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 

-เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมศีลธรรมอันดีงาม

แกเด็กและเยาวชน  เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมี 

จิตสำนึกในการอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอัน

ดีงามของไทย 

-นำนักเรียนไปเขาคาย

อบรมพัฒนาครูธรรม 

จริยธรรม ณ วัดปาศรัทธา

รวม 

รอยละ ๙๕ 

๕ โครงการหอพักนาอยู หองพัก 

นาชื่นชม 

-เพ่ือสรางจิตสำนึกในการ

ดูแลรักษาความสะอาดของท่ี

พักอาศัยและสิ่งแวดลอม

ภายในหอพัก 

- รณรงค/ ทำความสะอาด

บริเวณหอพักชาย-หญิง แต

ละหอง มอบรางวัลให

หองพักท่ีสะอาดเรียบรอย 

รอยละ ๙๕ 

๖ โครงการธรรมะนำใจ -เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมี

ความรู  ความเขาใจใน

หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา  และ

เชื่อมโยงสูการดำเนินชีวิตให

เปนไปตามหลักธรรม 

-นำนักเรียนรวมกิจกรรมใน

วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา และศึกษา

หลักธรรมคำสอนของ

พระพุทธศาสนา 

รอยละ ๙๐ 

 

 

 

 



๕๘ 
 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดำเนินการ (ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ 

(จำนวน/รอยละ) 

๗ โครงการเขาคายลูกเสือ - เนตร

นารี 

เพ่ือฝกใหลูกเสือ-เนตรนารี 

มีความอดทน อยูในกฎ-

ระเบียบ รูจักชวยเหลือ

ตัวเอง อยูรวมและทำงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

-จัดกิจกรรม เขาคายพัก

แรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น 

ม.๑-๓ 

รอยละ ๙๕ 

๘ โครงการประกวดหองเรียน

สวยงาม 

-เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักใน

การทำงานทำงานเปนหมู

คณะสามัคคี เสียสละ  และ

มีน้ำใจ มีบรรยากาศท่ีดีใน

การเรียนการสอน 

-จัดประกวดหองเรียนท่ีมี

ความสะอาด เรียบรอย มี

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

เรียนการสอน 

รอยละ ๙๐ 

๙ โครงการหยาดเหงื่อ -เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจัก

การออม  และรูจักวาง

แผนการใชจายอยางพอเพียง 

-ใหนักเรียนเปดบัญชีฝาก

เงิน ท่ีไดรับรางวัลจากการ

แขงขัน 

รอยละ ๕๒ 

๑๐ โครงการรณรงคปองกัน

ไขเลือดออกและกำจัดยุงลาย 

-เพ่ือใหนักเรียน ครู และ

บุคลากรในโรงเรียนกีฬา

เทศบาลนครนครราชสีมามี

ความรูความเขาใจในการ

กำจัดยุงลาย หลีกเลี่ยงจา

การโดนยุงลายกัดและ

ปลอดภัยจากโรค

ไขเลือดออก 

-จัดกิจกรรมใหความรู และ

รวมกันกำจัดแหลงลูกน้ำ

ยุงลาย รอบบริเวณ

โรงเรียน 

รอยละ ๙๐ 

๑๑ โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูล -เพ่ือกำจัดสิ่งปฏิกูลใน

โรงเรียน เกิดความสะอาด

เรียบรอย นักเรียนมีขภาพ  

และสุขภาพจิตท่ีด ี

-รวมกันกำจัดสิ่งปฏิกูล ทำ

ความสะอาดภายในหอพัก

และรองน้ำขังรอบบริเวณ

หอพัก 

รอยละ ๙๐ 

๑๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย

วิทยาศาสตรการกีฬา 

-เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนกีฬา  

มีความเขาใจเก่ียวกับการใช

เคร่ืองมืออุปกรณออกกำลัง

กายและการออกกำลังกายท่ี

ถูกตอง 

-จัดปายนิเทศใหความรู

เก่ียวกับหลักวิทยาศาสตร

การกีฬาภายในหอง

วิทยาศาสตรการกีฬา 

รอยละ ๖๕ 

 

 

 

 



๕๙ 
 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดำเนินการ (ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ 

(จำนวน/รอยละ) 

๑๓ โครงการกีฬาสีภายใน -เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน

ไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ

ท่ีสนุกสนานและปลูกฝง

นิสัยในการทำงานรวมกับ

ผูอ่ืน 

-จัดการแขงขันกีฬาภายใน

โรงเรียน 

รอยละ ๙๒ 

๑๔ โครงการสิ่งประดิษฐจาก 

วัสดุเหลือใช 

-เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมี

ความคิดสรางสรรค มอง

โลกในแงดี เห็นคุณคาของ

วัสดุเหลือใช 

-นักเรียนนำวัสดุเหลือใชมา

ประดิษฐเปนของใช ของ

ประดับ ตางๆ 

รอยละ ๖๕ 

๑๕ โครงการสงเสริมสุขภาพ 

สูความเปนเลิศ 

-เพ่ือใหนักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุก

คนไดรับการบริการดาน

สุขภาพอนามัยท่ีดีและ

เพียงพอตอความตองการ 

มีสุขภาพท่ีดีท้ังรางกาย

และจิตใจ 

-จัดซ้ือเวชภัณฑ และวัสดุ

ทางการปฐมพยาบาล

เบื้องตน ในหองพยาบาล 

รอยละ ๙๐ 

๑๖ โครงการปองกันสิ่งเสพติด -เพ่ือปองกันปญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา ลดกลุม

เสี่ยง และใหนักเรียน

ตระหนักถึงโทษและพิษภัย

ของยาเสพติด 

-จัดกิจกรรมอบรม ให

ความรูเก่ียวกับสิ่งเสพติดให

โทษแกนักเรียนโรงเรียน

กีฬาฯ 

-รอยละ ๙๐ 

๑๗ โครงการพัฒนางานหองสมุดและ

สงเสริมการอาน 

-เพ่ือพัฒนาหองสมุดใหมี

หนังสือ  วารสารท่ีนาสนใจ

และทันสมัย  สามารถ

ใหบริการแกครู-นักเรียนได

อยางเพียงพอ 

-จัดหาหนังสือ วารสาร 

เอกสารท่ีนาสนใจและ

ทันสมัย เขาหองสมุด 

-รอยละ ๘๘ 

๑๘ โครงการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล

จนจบการศึกษาภาคบังคับ (เรียน

ฟรี ๑๕ ป) 

-เพ่ือสรางโอกาสทาง

การศึกษาแกนักเรียนตาม

นโยบายของรัฐบาลและลด

ภาระคาใชจาย  เปนการ

บรรเทาความเดือดรอน

ของผูปกครอง 

-สนับสนุนคาเลาเรียน  คา

หนังสือเรียน  คาอุปกรณ

การเรียน  คาเคร่ืองแบบ

นักเรียน  และคากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึง 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 



๖๐ 
 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดำเนินการ (ยอๆ) 

ตัวบงช้ี

ความสำเร็จ 

(จำนวน/รอยละ) 

๑๙ โครงการพัฒนากลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาตางประเทศ 

-พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ดานการฟง การพูด การ

อาน และการเขียนของ

นักเรียนใหสูงขึ้น 

-กิจกรรมเสริมทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ (คาย

ภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม

ทางภาษาท่ีเก่ียวของ)

Christmas, Valentine’s 

day และวันสำคัญอ่ืน ๆ 

รอยละ ๘๐ 

๒๐ โครงการพัฒนากลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร 

-เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการแกไข

ปญหาในชีวิต 

-นิทรรศการ โครงงาน 

สัปดาหวิทยาศาสตร 

รอยละ ๙๖ 

๒๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน -เพ่ือเปนการปรับ

สภาพแวดลอมบริเวณ

โรงเรียนใหสวยงาม 

-จัดสวนหยอม 

ตามบริเวณตาง ๆ 

รอยละ ๙๐ 

๒๒ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู -เพ่ือสงเสริมการใชแหลง

เรียนรูประกอบการจัดการ

เรียนรูทุกกลุมสาระฯและ

เพ่ือสงเสริมการใชแหลง

เรียนรูท่ีมีอยูแลวใหเกิด

คุณคาตอการเรียนรูอยาง

แทจริง 

-พัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนใหมีความ

หลากหลายและนาสนใจ 

รอยละ ๗๖ 

๒๓ โครงการคัดแยกขยะอนุรักษ

สิ่งแวดลอมโรงเรียนฯ 

-เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก

ตอการใชทรัพยากรอยาง

คุมคา  และนำวัสดุเหลือใช

เพ่ือรีไซเคิล 

จัดทำภาชนะ /ถังขยะ ท่ีใช

สำหรับการคัดแยกประเภท

ขยะ 

รอยละ ๙๐ 

๒๔ โครงการปรับปรุง ซอมแซมอาคาร

เรียน/อาคารประกอบ 

-เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ ท่ีชำรุดใหใชงาน

ไดตามปกติและสวยงาม 

-ซอมแซมอาคารเรียนอาคาร

ประกอบตางๆ ภายใน

โรงเรียน 

รอยละ ๙๐ 

๒๕ โครงการบำรุงรักษาและซอมแซม

ครุภัณฑ 

-เพ่ือซอมแซมครุภัณฑท่ี

ชำรุดเสียหายใหใชงานไดด ี

-ซอมแซมครุภัณฑท่ีชำรุด

เสียหาย 

รอยละ ๙๐ 

 

 



๖๑ 
 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดำเนินการ (ยอๆ) 

ตัวบงช้ี

ความสำเร็จ 

(จำนวน/รอยละ) 

๒๖ โครงการพัฒนางานบริหาร -เพ่ือใหมีการปฏิบัติงาน  

การบริหารจัดการองคกร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

-จัดหาวัสดุอุปกรณเพียงพอ

ตอการบริหารงาน 

รอยละ ๘๕ 

๒๗ โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

พัฒนาการศึกษา 

-โรงเรียนมีแผนพัฒนา

การศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

ใน 

-จัดอบรมใหความรูแก

บุคลากรในโรงเรียน 

เก่ียวกับการจัดทำ

แผนปฏิบัติการฯ 

รอยละ ๙๐ 

๒๘ โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

-เพ่ือดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน  

และสงเสริมใหบุคลากร มี

สวนรวมในการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน 

-จัดทำรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR)  และ

นำเสนอตอหนวยงานตน

สังกัด  หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

รอยละ ๘๐ 

๒๙ โครงการประชุมผูปกครอง -เพ่ือชี้แจงนักเรียนและ

ผูปกครองกอนเปดภาคเรียน 

-ประชุมชี้แจง 

-อภิปราย ซักถาม แสดง

ความเห็น 

รอยละ ๑๐๐ 

๓๐ โครงการวิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือ

ชุมชน 

-เพ่ือสงเสริมสมรรถภาพทาง

กายของประชาชนในชุมชน

ใหดีขึ้น 

-นำเคร่ืองมือวิทยาศาสตร

การกีฬาออกทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของ

ประชาชนในชุมชนตางๆ 

รอยละ ๗๔ 

๓๑ โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการ

เรียนการสอน 

-เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูทุกกลุมสาระไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน่ือง 

-สงเสริมใหครูมีการ

ประกวดสื่อและนวัตกรรม

ในการสอน 

รอยละ ๗๑ 

๓๒ โครงการ ๕ ส -เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน-

บุคลากรในโรงเรียนมีนิสัย

รักความสะอาด 

- นักเรียนและบุคลากร

รวมมือพัฒนาบริเวณท่ี

รับผิดชอบ ใหสะอาด 

รอยละ ๘๐ 

๓๓ โครงการพัฒนาโรงเรียนกีฬาสู

ความเปนเลิศ 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

นักกีฬาใหมีขีด

ความสามารถสูงสุด 

-ฝกซอมกีฬาอยางตอเน่ือง

และสงนักเรียนเขารวมการ

แขงขันตาง ๆ 

รอยละ ๙๖ 

๓๔ โครงการรับสมัครนักเรียนใหม -เพ่ือใหไดนักเรียนท่ีมี

ความสามารถดานกีฬาเขา

มาศึกษาตอในโรงเรียน 

-ประชุมบุคลากร 

-กำหนดวันรับสมัคร 

-ดำเนินการสอบคัดเลือก 

รอยละ ๙๑ 

 

 



๖๒ 
 

 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดำเนินการ (ยอๆ) 

ตัวบงช้ี

ความสำเร็จ 

(จำนวน/รอยละ) 

๓๕ โครงการโรงเรียนกีฬาฯ กับชุมชน -เพ่ือสงเสริมเยาวชนใหหัน

มาเลนกีฬา และมีน้ำใจเปน

นักกีฬา 

-เปนกรรมการตัดสินกีฬา

ใหกับชุมชน 

รอยละ ๘๐ 

๓๖ โครงการพัฒนาเว็บไซตโรงเรียนฯ -เผยแพรขอมูลขาวสารของ

โรงเรียนผานเว็บไซต 

-จัดทำเว็บไซตใหเปน

ปจจุบัน 

รอยละ ๙๐ 

๓๗ โครงการงานทะเบียนนักเรียน -เพ่ือพัฒนางานทะเบียนให

ถูกตอง สามารถสืบคน

ขอมูลประวัติของนักเรียนได

งายและรวดเร็ว 

-ประชุม วางแผน 

การยายเขา-ออก 

-ระบบผลการเรียน 

รอยละ ๘๐ 

๓๘ โครงการพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร

นครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป 

เทศบาล) 

-เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึง

ความมีจิตสาธารณะและทำ

ประโยชนใหสังคมโดยไม

หวังผลตอบแทน 

วางแผน 

ดำเนินการรวมกิจกรรมกับ

หนวยงานหรือชุมชนตาง ๆ 

รอยละ ๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

 

 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในที่ผานมา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๓.๑  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

คะแนนราย

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน 

ระดับ

คุณภาพ 

๑.  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพ 
๔.๑๙ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง

ประสงค  
๔.๒๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รัก

เรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
๓.๘๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด

สรางสรรค  ตัดสินใจ  แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 
๓.๕๕ ๓ ด ี

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร  ๓.๔๐ ๓ ด ี

มาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  
๔.๒๔ ๔ ดีมาก 

๒.  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล  

๗.๙๕ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๘.๔๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูปกครอง  ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

๓.๐๐ ๓ ด ี

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการการ

เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  
๗.๖๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๖.๖๐ ๓ ด ี

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
๔.๒๐ ๔ ดีมาก 

๓.  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสรางสงเสริมสนับสนุน ให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

๘.๐๐ ๔ ดีมาก 

 

 



๖๔ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

คะแนนราย

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน 

ระดับ

คุณภาพ 

๔.  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม

วิสัยทัศน   ปรัชญา  และจุดเนนท่ีกำหนด 

๓.๕๐ ๔ ดีมาก 

๕.  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น 

๓.๖๕ ๔ ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย ๑๕ มาตรฐาน 
รอยละ 

๗๖.๒๘ 
๓.๗๓ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (วันท่ี ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ) 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๖ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๕๖ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทำเปน ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนผูเรียน ๒๐.๐๐ ๙.๔๓ พอใช 

ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและตนสังกัด ๕.๐๐ ๓.๗๕ ดี 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัศน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนละจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๑๐ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

              ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป 

              มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้     

             ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 ใช 

 ใช  

 ใช   

 

 ไมใช 

 ไมใช 

 ไมใช 

 

สรุปการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 

๑๔.๑ ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

๑๔.๑.๑  ดานผลการจัดการศึกษา 

  ๑)  โรงเรียนควรจัดทำขอมูลสารสนเทศแสดงพัฒนาการของผูเรียนรายบุคคล และรายชนิดกีฬา เชน 

แสดงการเจริญเติบโต หรือมีน้ำหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และแสดง

สมรรถภาพทางกายเม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส) ใหเปนปจจุบัน 

  ๒)  เน่ืองจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เปนโรงเรียนประจำ ควรจัดใหมีระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน  สามารถดูแล และชวยเหลือนักเรียนไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริม พัฒนา 

ปองกัน และแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มี

ภูมิคุมกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะชีวิต และรอดพนวิกฤตท้ังปวง 

  ๓)  โรงเรียนควรวางแผนเก็บขอมูลการเขาใชหองสมุดของผูเรียนรายบุคคล และสรุปการยืมหนังสือของ

ผูเรียนรายบุคคล เปนรายเดือน แลวแจงใหผูเก่ียวของทราบ เพ่ือหาแนวทางสงเสริมใหผูเรียนไดเขาใชหองสมุดหรือยืม

หนังสือเปนไปตามเปาหมาย 

  ๔)  โรงเรียนควรวางแผนเตรียมผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังทางดานวิชาการและกีฬา 

  ๕)  โรงเรียนควรกำหนดรูปแบบ กระบวนการ เคร่ืองมือวัดและวิธีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และ

เขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีกำหนดไว เพ่ือใหผูเก่ียวของนำไปสูการปฏิบัติได

อยางชัดเจน เปนไปในแนวเดียวกันท้ังโรงเรียน จะทำใหผลการประเมินมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 

  ๖)  โรงเรียนควรหาแนวทางเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยใหความสำคัญกับการ

จัดการเรียนรูวิชาสามัญท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู  โดยจัดการเรียนรูใหเปนไปตามกรอบเวลาตามโครงสรางหลักสูตร

สถานศึกษา  หากไมสามารถจัดการเรียนรูไดครบตามกรอบเวลาดังกลาว ใหดำเนินการสอนชดเชย มีการสอนซอมเสริม

ผูเรียนท่ีเรียนไมทันเน่ืองจากไปแขงขันกีฬา โรงเรียนควรหารูปแบบ/วิธีการเรียน การวัดผลประเมินผลผูเรียนท่ีตองไปเก็บตัว

เปนระยะเวลานาน เพ่ือใหไดเรียนรูตามเน้ือหาสาระท่ีกำหนดในโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๔.๑.๒  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

  ๑)  ควรเพ่ิมอัตรากำลัง และพัฒนาครู บุคลากรท่ีมีศักยภาพมาชวยพัฒนางานวิชาการท้ังระบบ 

  ๒)  ควรจัดทำแผนพัฒนาหอพักใหนักเรียนไดพักผอนหลับนอนอยางเพียงพอ ไมหนาแนน 

  ๓)  ควรพัฒนาครูและบุคลากรเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 

๑๔.๑.๓  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  ๑)  ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยนำผลการประเมินการนิเทศภายใน  ครูผูสอนทุกคนมา

ประเมิน เพ่ือเติมเต็มในสวนท่ีครูยังขาด โดยจัดทำเปนระบบทุกปการศึกษา และพิจารณาใหครูพัฒนาไดอยางนอยปละ ๒๐ 

ชั่วโมง ในดานการเรียนการสอน 

  ๒)  ครูควรไดรับการพัฒนา เร่ือง การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะชีวิต ทักษะกระบวนการคิด ใหกับ

ผูเรียน การทำโครงงาน การเรียนการสอนดวยวรรณกรรมการวิจัย 

  ๓)  ควรจัดทำคูมือ การนิเทศภายใน เพ่ือครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาไดดำเนินงานตามบทบาท

หนาท่ีอยางเปนระบบ 

 

 



๖๗ 
 

 

๑๔.๑.๔  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

  ๑)  ควรมีการกำหนดงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา มี

ผูรับผิดชอบโดยตรง จัดทำแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามวงจร PDCA 

  ๒)  ควรประสานงานกับตนสังกัด เพ่ือดำเนินงานประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓ อยางเปนระบบ 

๑๔.๒ สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๔.๒.๑  จุดเดน 

มาตรฐานที่ ๑ 

การกำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคชัดเจน  จัดทำแผนการดำเนินงานโดยคำนึงถึง  

นโยบายการกีฬาของชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

  มาตรฐานที่ ๒ 

  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  มีน้ำใจนักกีฬา  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักกีฬา   

รูจักดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ  มีความม่ันใจและกลาแสดงออก  สนใจการเขารวมกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ  มีความสนใจในศิลปะ  ดนตรี  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีท่ีดีงามของทองถิ่น  มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพ  และ

พัฒนาตนเองอยูเสมอ  และผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานกีฬา  โดยเปนนักกีฬาทีมชาติ หลายชนิดกีฬา 

  มาตรฐานที่ ๓ 

  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาฯ เปนโรงเรียนประจำ  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลนคร 

นครราชสีมา  รับผิดชอบผูเรียนและสถานศึกษาทุกดาน  และจุดเดนท่ีสนับสนุนดานครู  สวนใหญเปนครูรุนใหม  มีความ

มุงม่ัน  อุทิศตนในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ครูและนักเรียนมีความใกลชิด  ครูดูแลนักเรียนตลอดเวลาจึงรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคลอยางชัดเจน  และสามารถแกปญหาไดตรงในการพัฒนาการเรียนการสอน 

  มาตรฐานที่ ๔ 

  ผูบริหารมีภาวะผูนำ  บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  เอาใจใสดูแลบุคลากรและนักเรียนอยางใกลชิดสราง

ขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากร  หนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ชุมชน  ใหความรวมมือเปนอยางด ี

  มาตรฐานที่ ๕ 

  สถานศึกษามีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจำทุกปการศึกษา 

 

๑๔.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ 

  โรงเรียนควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความชำนาญเร่ืองการวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน  พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรูท้ังดานกีฬาและวิชาสามัญ 

  มาตรฐานที่ ๒ 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  อยูในระดับต่ำ  คะแนนผลการประเมินระดับชาติอยูใน

เกณฑต่ำ  สาเหตุมาจากผูเรียนตองฝกซอมกีฬาท้ังชวงเชา และเย็น  สงผลใหผูเรียนเหน่ือยลาจากการฝกซอมทำใหความ

สนใจในการเรียนรู และการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมมีนอย  ดังน้ัน โรงเรียนควรพัฒนาเร่ืองการสอนซอมเสริมใหเปนมาตรฐาน  



๖๘ 
 

 

โดยตองมีการประเมินผล และพัฒนาการสอนซอมเสริมอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอยางแทจริง  

ครูควรสรางนวัตกรรมการสอนท่ีหลากหลาย 

  มาตรฐานที่ ๓ 

  เน่ืองจากสวนใหญเปนครูรุนใหม  ควรใหความรูในการเขียนแผน และเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ  สงเสริมการคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  ใหความรูในการทำวิจัยอยางเปนระบบ ละการจัดทำแผนบูรณา

การ 

  มาตรฐานที่ ๔ 

  - 

  มาตรฐานที่ ๕ 

  บุคลากรภายในสถานศึกษาขาดความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีแทจริง

สถานศึกษาตองเรงสรางความเขาใจ และพัฒนาใหบุคลากรเหลาน้ันมีความรู และเขาใจในระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังระบบ  เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวางระบบการประกันคุณภาพกับการปฏิบัติงานปกติ  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาทุกงานในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

 

๑๕. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

๑.  โรงเรียนไดมีการจัดทำโครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานทั้ง ๘  กลุมสาระ  โดยมีการจัด กิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน  เชน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จัดทำโครงการ  English on Monday 

สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ  จัดใหมีกิจกรรมเก่ียวกับภาษาอังกฤษหนาเสาธง  และกิจกรรมเสียงตามสาย  ฟงเพลงสากล 

ตอบคำถาม  เลนเกม  เปนประจำทุกวันจันทร นักเรียนไดรับความรู และความเพลิดเพลิน สงผลใหนักเรียนรักภาษาอังกฤษ  

มีความกระตือรือรนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น  นอกจากน้ี  โรงเรียนยังไดจัดใหมีตารางการสอนซอมเสริม สัปดาห

ละ ๑-๒  ชั่วโมง ในแตละชั้นเรียน  เพื่อใหครูผูสอนในแตละรายวิชาไดสอนซอมเสริมใหกับนักเรียน  เพื่อเพิ่ มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

๒.  โรงเรียนสงเสริมใหครูไดเขารับการพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน  การ

ออกแบบการเรียนรู  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ การวัดผลประเมินผล  

และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยในปการศึกษาท่ีผานมามีจำนวนครูท่ีไดรับการพัฒนาในเร่ืองดังกลาว คิดเปนรอยละ  ๖๐   

เม่ือไดรับความรูจากการเขารับการอบรมแลว  นำความรูน้ันมาตอยอด  แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและนอกโรงเรียน สงผลให

ผูเรียนไดรับประโยชน   อีกท้ังทางฝายวิชาการไดจัดทำปฏิทินการสงงานตาง ๆ  เชน สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.๕)  

แผนการจัดการเรียนรู  วิจัยในชั้นเรียน  สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  (ปพ.๖)  และ  บทเรียน

สำเร็จรูปสำหรับนักเรียนที่เก็บตัวฝกซอมกับทีมชาติไทย  ทำใหตรวจสอบงานไดอยางเปนระบบ  ผลของการดำเนินงานใน

เรื่องนี้  ทำใหครูมีความรูความสามารถในการบริหาร จัดการชั้นเรียน  สามารถทำผลงานทางวิชาการ และไดมีวิทยฐานะท่ี

สูงขึ้น   

 

 

 

 



๖๙ 
 

 

๑๖. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา 

๑๖.๑  การบริหารจัดการ 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ฝาย ไดแก 

ฝายบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารงานวิชาการ   ฝายบริหารงานพัฒนากีฬา  และ ฝายบริหารงานกิจการนักเรียน  ผูบริหาร

ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม กำกับติดตามการทำงานโดยใชกระบวนการ  P D C A 

 

โครงสรางการบริหารงาน 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ปเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารงานทัวไป ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานพัฒนากีฬา ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

ο การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา/หลักสูตร 

   สถานศึกษาขันพืนฐาน 

- การจัด/พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานวิชาการ 

- กําหนดการสอน/แผนการสอน/สือ/ 

นวัตกรรม /โสตทัศนูปกรณ ์

- การประเมินการอ่าน/คิด วิเคราะห์ 

   และเขียน 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- กิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนด้านวิชาการและกีฬา 

- งานการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

ο การส่งเสริมวิชาการ 

- งานจัดแผนการเรียนรู้/การสอนซ่อมเสริม 

- งานวิจัยในชันเรียน/การวิจัยพัฒนาคุณภาพ 

- การนิเทศภายใน 

- สือห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

ο งานทะเบียนและวัดผล 

- ทะเบียนผลการเรียน/ผลสัมฤทธิ ทาง 

  การเรียน 

- หลักฐานการประเมินผลทางการเรียน/ 

ระเบียบการวัดผลประเมินผล 

ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

ο งานธุรการ การเงิน และพัสด ุ

- งานธุรการสารบรรณ สถิติและข้อมูล 

- งานทะเบียนและรายงาน 

- งานการเงินและบัญช ี

- เงินเดือน เงินค่าจ้าง และสวัสดิการ 

- การจัดซือจัดจ้าง  การงบประมาณ 

- งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

- งานสารสนเทศ และข้อมูล SIS 

ο งานบุคคล 

- การพัฒนาบุคลากร 

- งานเครืองราชอิสริยาภรณ ์

- การรับ/การย้าย/การจําหน่ายนักเรียน 

- การบรรจุแต่งตั ง กําหนดตําแหน่ง  

และการโอนย้ายบคุลากร 

- นักการภารโรง 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 

ο อาคารสถานท ี

- อาคารสถานท ี

- งานสาธารณูปโภค 

ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

ο งานความสัมพันธ์กับชุมชน 

- การพัฒนาบุคลากร 

- การปฐมนิเทศผู ้ปกครอง 

- การส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ 

  ชุมชน 

ο งานพัฒนากีฬา 

- การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา นักกีฬา/ 

ผู ้ ฝึกสอน/ผู ้ตัดสิน 

- โครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

การแข่งขันในระดับต่าง  ๆ

- รวบรวมสถิติของการพัฒนาบุคลากร  

   และนักกีฬา 

ο งานส่งเสริมการศึกษา 

- การบริการด้านสุขภาพ และความ 

ปลอดภัยของนักเรียน 

- การป้องกันสารเสพติด และอบายมุข 

- การบําเพ็ญประโยชน์และบริการชุมชน 

- งานประกันอุบัติเหตุ 

- งานโภชนาการ 

- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

- งานดนตรี กีฬา และนันทนาการ 

ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

ο งานกิจการนักเรียน 

- การพัฒนาบุคลากร 

- กิจกรรมเสริมสร้างวินัยและรักษาวินัย 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

- กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัน 

  สําคัญ 

ο งานปกครอง 

- จรรยาบรรณและระเบียบวินัยบุคลากร 

  และนักเรียน 

- งานสภานักเรียน(กีฬา)/สารวัตรนักเรียน 

ο งานล่วงเวลา 

- การจัดเวร/ยาม และรักษาความปลอดภัย 

- งานทุนการศึกษา แนะแนวการศึกษา 

- งานควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- การแก้ปัญหาความประพฤติ การขาดเรียน  

  ของนักเรียน หนีหอพัก 

ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 



๗๐ 
 

 

๑๖.๒ วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร  กลยุทธ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ และเอกลักษณ ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน 

“โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล)บริหารแบบมีสวนรวม ผูเรียนมีคุณภาพ 

เปนเลิศดานกีฬา” 

พันธะกิจ 

๑. จัดหาและพัฒนาคุณภาพของปจจัยท่ีใชในการจัดการเรียนรู 

๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๓. สงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวม 

๔. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศดานกีฬา 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

ยุทธศาสตร แนวทางพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพคร ู

๑.๑ กลยุทธจัดหาครู 

 

- บริหาร 

 ๑.๒ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู - บริหาร 

 ๑.๓ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาความสามารถของครู - บริหาร 

 ๑.๔ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการครู - บริหาร 

๒. ยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๒.๑ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบของ

นักเรียน 

- บริหาร   - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ  - พัฒนากีฬาฯ 

 ๒.๒ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียน 

- บริหาร   - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ  - พัฒนากีฬาฯ 

 ๒.๓ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาสุขภาพผูเรียน - บริหาร   - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ  - พัฒนากีฬาฯ 

 ๒.๔ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน - กิจการนักเรียน 

- พัฒนากีฬาฯ   - วิชาการ 

 ๒.๕ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาการกลาแสดงออก

ของผูเรีน 

- กิจการนักเรียน 

- วิชาการ   - พัฒนากีฬาฯ 

๓. ยุทธศาสตรการจัดหาและ

พัฒนาส่ือการเรียนการสอน

และแหลงเรียนรู 

๓.๑ กลยุทธจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ - บริหาร 

- วิชาการ 

- กิจการนักเรียน 

 ๓.๒ กลยุทธพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม - บริหาร  - พัฒนากีฬาฯ 

- กิจการนักเรียน  - วิชาการ 

 ๓.๓ กลยุทธจัดหาอาคารสถานท่ี - บริหาร 

 ๓.๔ กลยุทธจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน - บริหาร  - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ  - พัฒนากีฬาฯ 

 ๓.๕ กลยุทธพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ - บริหาร   - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ   - พัฒนากีฬาฯ 



๗๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร แนวทางพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 ๓.๖ กลยุทธพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น - บริหาร   - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ   - พัฒนากีฬาฯ 

๔. ยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการมีสวนรวม 

๔.๑ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม - บริหาร   - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ   - พัฒนากีฬาฯ 

๕. ยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานกีฬา 

๕.๑ กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

- วิชาการ 

- พัฒนากีฬาฯ 

 ๕.๒ กลยุทธสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความเปน

เลิศดานกีฬา 

- บริหาร   - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ   - พัฒนากีฬาฯ 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

๖.๑ กลยุทธพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- บริหาร   - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ   - พัฒนากีฬาฯ 

 ๖.๒ กลยุทธสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

- บริหาร   - กิจการนักเรียน 

- วิชาการ  - พัฒนากีฬาฯ 

 

 

อัตลักษณ 

       นักเรียนมีสุขภาพดีและรางกายแข็งแรง 

เอกลักษณ 

       เปนเลิศทางกีฬายกน้ำหนัก มวยสากล และ มวยไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

 

ตอนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑. มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน 
ระดับคุณภาพ   ด ี

๑.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) มีการสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือใหครูใชเปนกรอบในการจัดการ

เรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียน ทั้งดานวิชาการ   และความ

เปนเลิศดานกีฬาซึ่งเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชส ีมา 

(อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียนจำนวน ๒ ดาน ไดแก ๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียน และ  ๒) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  ซ่ึงในดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนมุงเนนให

นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  สำหรับดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย เปน

ผูท่ีมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมท่ีดี มีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายทางสังคมได 
 

๑.๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จดานคุณภาพผูเรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา ไดแก 

๑)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู ๒)แบบบันทึกการอานของนักเรียน ๓)แบบบันทึกผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน การอาน การคิดวิเคราะห เขียนสื่อความ ๔)แบบฝกทักษะกระบวนแกปญหาทางคณิตศาสตร ๕)แบบ

บันทึกการเขาใชหองสมุด ๖)แบบบันทึกการเขาใชหองคอมพิวเตอร ๗)ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (o-net)  ๘)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๙)โครงการประดิษฐของเลนของใชจากวัสดุเหลือใช ๙)ผลการแขงขันกีฬาในรายการระดับ

นานาชาติ ระดับชาติ  ๑๐)แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค ๑๑)แผนการจัดการเรียนรู  
 

๑.๓. จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป 

เทศบาล) มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังทาง

วิชาการและดานกีฬาสูความเปนเลิศ ไดกำหนดเปน

เปาหมายทางการเรียนโดยใชขอมูลฐานเดิมเปนเปาหมาย

คุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเนนการปฏบิัติ เนนทักษะในการอาน การเขียน และ

การคิดคำนวณ สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ 

การจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ยังขาดการปฏิบัติ

ท่ีตอเน่ือง  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิแตละกลุมสาระประสบ

ผลสำเร็จในระดับหน่ึง นักเรียนสวนใหญยังตองไดรับการ

พัฒนาตอไป ผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนม

เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แตไมผานเกณฑในบางกลุม

สาระการเรียนรู จึงตองมุงเนนพัฒนาตอไป 



๗๓ 
 

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
และมีการเขารวมการแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ เพ่ิม

มากขึ้น ท้ังในประเทศ และตางประเทศ มีการจัดแหลง

เรียนรูภายในไดอยางเหมาะสม มีสื่อดานเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย  ผูเรียนมี สขุภาพกาย สุขภาพจิต ดี กลา

แสดงออก และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน คำนวณใหกับนักเรียน

เรียนรวม เปรียบเทียบความกาวหนาและการพัฒนาของ

นักเรียนเปนรายบุคคล พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพในการ

แขงขันกีฬาในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

๑.๔ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 
  ๑) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียน

กำหนดในแตระดับชั้น  
๒) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใช

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง อยางมีเหตุผล   
๓) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองค

ความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ และพัฒนาตนเองในระหวางแขงขัน 
๔) พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมใน

ดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม ตลอดจนคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองในดานกีฬาท่ีตนถนัด 
๕) พัฒนาใหนักเรียน มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความ

เขาใจ ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ รวมท้ังพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในดานกีฬาใหสูงท่ีสุด 
๖) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดี

พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
๗) พัฒนาใหนักเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มี

สวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย     
๘) พัฒนาใหนักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวง

วัย 
๙) สงเสริมใหนักเรียนใชความสามารถในดานกีฬาเปนแนวทางในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาหรือสรางเปน

อาชีพได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 

๒. มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ   ด ี

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล)  มีการดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา   ผลการ

จัดการศึกษาท่ีผานมา  โดยใชขอมูลพ้ืนฐานในการกำหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน และไดรับการรับรอง

จากคณะกรรมการสถานศึกษา ในดำเนินการพัฒนาดานวิชาการและดานกีฬาสูความเปนเลิศ ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนา

ครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ  ทางดานวิชาชีพ  ตามความตองการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และตอบสนองนโยบายของทองถิ่น  และมีการเผยแพรผลการ

ดำเนินงานแกสาธารณะอยางหลากหลาย 
 

๒.๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการไดแก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ 

ป เทศบาล) มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของ

ชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ปฏิทินปฏิบัติงานประจำ โดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผล  และโครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา  พัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  

ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร  และ

ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับงานหลักสูตรดานวิชาการและหลักสูตรกีฬาสูความเปนเลิศ มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม

ความตองการและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน จัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ ภายในและภายนอกหองเรียน ตลอดจนสภาพแวดลอมของสถานท่ีฝกซอมกีฬา ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของ

ผูเรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย พรอมใหใชบริการอยูเสมอ  มีจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และชุมชน พัฒนาบริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ  มีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 
๒.๓. จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป 

เทศบาล) มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ ท่ีกำหนดไว

ชัดเจน  สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนตามความตองการ

ของทองถิ่น  วัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษาของ

ชาติ  นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด ทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการและงานกีฬาสู

ความเปนเลิศ เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให

มีความเชี่ยวชาญตรงตามความตองการ   

จัดใหมีอาคารและหองปฏิบัติการท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนรู ปรับปรุงสนามฝกซอมใหอยูในสภาพ

พรอมใชงานใหมากท่ีสุด 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจน 
จัดหาบุคลากรใหครบตามกลุมสาระการเรียนรู 
พัฒนาและจัดระบบหอพักใหนักเรียนอยูอยางสะดวกสบาย 
 



๗๕ 
 

 

๒.๔ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 
มีโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดาน  ๑)ใหครูมีการรายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา ๒) โครงการพัฒนาครู-ผูฝกสอนสูครูมืออาชีพ ๓)โครงการ

จัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู ๔) โครงการกอสรางหอพักนักเรียนเพ่ือใหเพียงพอตอจำนวนนักเรียนท้ังหอพักนักเรียน

ชายและหอพักนักเรียนหญิง 
 

๓. มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ  ด ี
๓.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองโดยโรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน ผูเรียนเปนสำคัญ 

สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูเพ่ิมเติม จากแหลงการเรียนรู ตาง ๆ เชน หองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ  ตลอดจนศึกษา

เรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน และตั้งคำถาม เพ่ือคนควาหา

ความรูเพิ่มเติม ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และนำผลที่ไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถ

นำไปใชจัดกิจกรรมไดจริง ครูใชสื่อ และแหลงเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข ครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูและสอนตามแผน ครู

ผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู อีกท้ังปรับโครงสรางรายวิชา สัดสวนคะแนนแตละหนวย กำหนดคุณลักษณะอันพึง

ประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลง

มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงาน

และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษาละ  ๑ เร่ือง   

  
๓.๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง ไดแกหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม(กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ) ท่ีสงเสริมใหนักเรียนเลือกตามความถนัด

และความสนใจผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงกิจกรรมชวยเหลือชุมนุม มีการจัด กิจกรรมรักการอานคิด วิเคราะหและ

เขียน โครงการพัฒนาระบบงานหองสมุด กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อ หนังสือพิมพและวารสารกิจกรรมที่ ๒ เรียนรูแสนสนุกกับ

หองสมุดโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา กิจกรรมแนะนำหนังสือนาอาน กิจกรรมสนุกกับอินเตอรเน็ต หองสมุด

กิจกรรมวันสำคญั จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  ทุกกิจกรรมจะจัด

ใหนักเรียนมีสวนรวม  การบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแกไขปญหาจริง  

 

 

 

 

 



๗๖ 
 

 

๓.๓ จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
ครูม ีความตั ้งใจ มุ งมั ่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด

กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู ที่เนนทักษะกระบวนการคิด 

ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ใหนักเรียนแสวงหาความรู  จากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง

อยางตอเนื ่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  

มีน้ำใจนักกีฬา  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักกีฬา   

รูจักดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ  มีความ

มั่นใจและกลาแสดงออก  สนใจการเขารวมกิจกรรมกีฬา

และนันทนาการ 

นำภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนไดเรียนรู และการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน

ทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใชพัฒนาตนเอง 

สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความชำนาญเรื่อง

การวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาสื่อนวัตกรรม

การเรียนรูท้ังดานกีฬาและวิชาสามัญ 
 

 
๓.๔  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 
มี ๑)โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และ ๖ รายวิชาเพ่ิมเติม(กีฬาเพ่ือความเปน

เลิศ) ๒)โครงการจัดการเรียนรูแบบโครงงานและบูรณาการกับการพัฒนากีฬา ๓)โครงการพัฒนาการใชสื่อ เทคโนโลยี ท่ี

ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนและการฝกซอม ๔) โครงการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและสามารถ

นำไปใชไดจริง ๕)สงเสริมใหครูสรางชุมชนแหงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 

ตอนที่ ๓ 

เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices 

และแบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ” สำหรับสถานศึกษา 

 

๑.  ช่ือผลงาน  การพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ : รูปแบบ PRAPAI MODEL   

๒.  วัตถุประสงค 

๑) เพื ่อนำไปเปนรูปแบบในการดำเนินการโรงเรียนกีฬาที ่มีความเหมาะสมตอการพัฒนานักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษทางการกีฬาใหไดรับการพัฒนาสูความเปนเลิศ 

๒) เพื่อนำรูปแบบไปเปนขอมูลตอการพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียนกีฬา สังกัดสังกัด

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

๓.  แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ดำเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ดังน้ี   

๑. การกำหนดนโยบาย  (P : Policy  formulation) 

๒. การสรางความสัมพันธ (R  :   Rapprochement) 

           ๓. การเช่ือมโยงความรูและการฝก  (A   :   Associative) 

           ๔. ผูฝกสอนกีฬามืออาชีพ  (P : Professional Coaching)  

           ๕. นักกีฬา (A   :   Athletes)          

            ๖. ศูนยฝกอยางเขมขน  (I : Intensive Training Centre) 

 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร และนักเรียน  

สอบถาม  ๒๐๖ คน สัมภาษณ ๓๑ คน การสนทนากลุม  ๑๐ คน ผูใหขอมูล ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน  ครูและ

บุคลากร และนักเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณกึ่ง

โครงสราง  แบบการสนทนากลุม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

๔. ผลลัพธ/ผลการดำเนินงาน 

แนวทางการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ รูปแบบ  PRAPAI  MODEL   ตามความคิดเห็นของผูอำนวยการ

โรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา  และนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา   ดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการกำหนดนโยบาย (P : policy formulation)ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการเชื่อมโยง

ความรูและการฝก (A : Associative)                        

สรางรูปแบบการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ รูปแบบ  PRAPAI  MODEL การประเมินความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนากีฬาสู ความเปนเลิศ : รูปแบบ PRAPAI MODEL  ตามความคิดเห็นของ

ผู ทรงคุณวุฒิ ม ีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการนำไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด 

ประกอบด วย  ด  านการกำหนดนโยบาย (P : policy formulation)   ด  านการสร  างความส ัมพ ันธ  (R : 

Rapprochement) ดานการเชื ่อมโยงความรู และการฝก  (A : Associative) ดานผู ฝ กสอนกีฬามืออาชีพ  (P : 

Professional Coaching)  ดานนักกีฬา (A : Athletes)  ดานศูนยฝกอยางเขมขน  (I : Intensive Training Centre) 

 



๗๘ 
 

 

 

๑.  ชื่อผลงาน    รายงานการพัฒนาแบบฝกทักษะมวยไทยสมัครเลน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕  กลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาเพิ่มเติม  มวยไทยสมัครเลน ๓ สาระกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๑) เพื ่อพัฒนาแบบฝกทักษะมวยไทยสมัครเลน  กลุ มสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๕  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  ๘๐/๘๐  เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผล   

 ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  

 ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ มวยไทยสมัครเลน  กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕   
 

๓.  แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ  ๗๐ ปเทศบาล) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนนักกีฬามวยไทยสมัครเลน จำนวน ๒๐  คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการรายงานครั้งน้ีมี ๔ ชนิด คือ แบบฝกทักษะ  มวยไทยสมัครเลน กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ จำนวน  ๖ เลม แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน แบบฝกทักษะมวยไทยสมัครเลน  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕  เปนแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice)   ๔  ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ขอ  มีความยากงายระหวาง ๐.๕๑ ถึง ๐.๗๖  และคา

อำนาจจำแนกระหวาง ๐.๓๒ ถึง ๐.๕๙  คาความเช่ือมั่นเทากับ ๐.๘๕  และแบบประเมิน  ความพึงพอใจ จำนวน ๑๐ 

ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวน-เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีประสิทธิผล และ t – 

test  (Dependent  Samples)   
 

๔.  ผลลัพธ/ผลการดำเนินการ 

 ๑.  แบบฝกทักษะมวยไทยสมัครเลน  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕  ที่

ผูรายงานพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ เทากับ ๙๒.๐๔/๘๙.๑๗  

 ๒.  แบบฝกทักษะมวยไทยสมัครเลน  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ ที่

ผูรายงานพัฒนาข้ึน ทำใหนักเรียนมีความรูและมีความกาวหนาทางการเรียนรูเพิ่มข้ึน รอยละ ๗๙ 

 ๓.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

 ๔.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะมวยไทยสมัครเลน กลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕  โดยรวม อยูในระดับพึงพอใจ     มากที่สุด  ( X = ๔.๗๘)   
 

 
 

 



๗๙ 
 

 

๑.  ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาชุดแบบฝกทักษะการว่ิงระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศ รายวิชา พ ๓๐๒๐๒ (กรีฑา ๒) 

วิชากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ พลศึกษา  
 

๒.  วัตถุประสงค 

๑) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะการว่ิงระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศรายวิชา พ๓๐๒๐๒(กรีฑา ๒) 

วิชากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดแบบฝกทักษะการ 

ว่ิงระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศ รายวิชา พ๓๐๒๐๒ (กรีฑา ๒) วิชากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

๓) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครราชสีมา(อนุสรณ 

๗๐ ป เทศบาล) หลังเรียนดวยชุดแบบฝกทักษะการวิ่งระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศ รายวิชา พ ๓๐๒๐๒ (กรีฑา ๒) 

วิชากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

๔) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาที่ไดรับ การเผยแพรชุด

แบบฝกทักษะการวิ่งระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศ รายวิชา พ ๓๐๒๐๒ (กรีฑา ๒) วิชากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
 

๓.  แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กลุมทำการศึกษาไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ  

๗๐ ป เทศบาล) ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗ คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) และครูผูสอนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ป

การศึกษา ๒๕๖๐ ที่ไดการเผยแพรเอกสารชุดแบบฝกทักษะการว่ิงระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศ รายวิชา  พ ๓๐๒๐๒ 

(กรีฑา ๒) วิชากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑๐ 

คน เปนกลุมตัวอยาง  
 

๔.  ผลลัพธ/ผลการดำเนินการ 

 ผลการศึกษาการพัฒนาชุดแบบฝกทักษะการว่ิงระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศ รายวิชา พ ๓๐๒๐๒   (กรีฑา ๒) 

วิชากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา พบวา 

๑) ชุดแบบฝกทักษะการวิ่งระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศ รายวิชา พ ๓๐๒๐๒ (กรีฑา ๒) วิชากีฬา เพื่อความ

เปนเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเทากับ 

๙๑.๗๙/๙๕.๐๐ สูงกวาเกณฑ ๘๐/๘๐ ที่กำหนด   

๒) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะการว่ิงระยะสั้น เพื่อความเปน

เลิศ รายวิชา พ ๓๐๒๐๒ (กรีฑา ๒) วิชากีฬาเพื่อความเปนเลิศ     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕    

๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) ที่ตอบ

แบบสอบถามหลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะการว่ิงระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศ รายวิชา พ ๓๐๒๐๒ (กรีฑา ๒) วิชา



๘๐ 
 

 

กีฬาเพื่อความเปนเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด    

๔) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ที่ตอบแบบสอบถามไดรับการ

เผยแพรเอกสารชุดแบบฝกทักษะการวิ่งระยะสั้น เพื่อความเปนเลิศ รายวิชา พ ๓๐๒๐๒ (กรีฑา ๒) วิชากีฬา เพื่อ

ความเปนเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา พบวา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก  

 

๑. ช่ือผลงาน  การพัฒนาแบบฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ รายวิชา กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ(เซปกตะกรอ) 

        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 
 

๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพ่ือสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ รายวิชา กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (เซปกตะกรอ) สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ใหมีประสิทธิภาพ  

๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝก

ทักษะกีฬาเซปกตะกรอ รายวิชา กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (เซปกตะกรอ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

๒.๓ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ รายวิชา กีฬาเพ่ือความ

เปนเลิศ (เซปกตะกรอ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  
 

๓. แนวทาง/ข้ันตอนดำเนินการ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ ภาคเรียนท่ี ๑ ป

การศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

จำนวน ๑๐ คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาไดแก แบบฝกทักษะกีฬา

เซปกตะกรอ รายวิชา กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (เซปกตะกรอ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จำนวน ๑๔ แบบฝก 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน ๔๐ ขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใชวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความยากงาย คาอำนาจจำแนก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาที (t-test) คาความเชื่อม่ัน 

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

๔. ผลลัพธ/ผลการดำเนินการ 

๔.๑. แบบฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ รายวิชา กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (เซปกตะกรอ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี ๑ ท่ีผูศึกษาสรางและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ ๘๒.๐๐/๘๖.๐๐ ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไวคือ ๘๐/๘๐ 

๔.๒. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน    ท่ีเรียนดวยแบบฝก

ทักษะกีฬาเซปกตะกรอ รายวิชา กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (เซปกตะกรอ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ ๐.๗๙ ซ่ึง

หมายความวา นักเรียนมีการเรียนรูเพ่ิมขึ้นรอยละ ๗๙.๐๐ 

๔.๓ . ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอรายวิชา กีฬา

เพ่ือความเปนเลิศ (เซปกตะกรอ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ อยูในระดับมาก  



๘๑ 
 

 

 

๑. ช่ือผลงาน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและ 

       ปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิว และปริมาตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ๗๕/๗๕   

๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

๒.๓ เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง 

พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓   

๒.๔ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 
 

๓. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงาน 

๓.๑ สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ

ของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

๓.๑.๑) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล)  

พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

๓.๑.๒) วิเคราะหเน้ือหาสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จากสาระการเรียนรู 

แกนกลาง คำอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู วิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกับจุดประสงคการเรียนรู 

วิเคราะหสาระการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู และการกำหนดแผนการจัดการเรียนรู  

๓.๑.๓) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบ ๔MAT มาใชในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู 

๓.๑.๔) สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT จำนวน ๑๕ แผน ใชเวลา 

สอนแผนละ ๑ ชั่วโมง 

๓.๑.๕) นำแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญจำนวน ๕ ทาน เพ่ือตรวจสอบขอบกพรอง 

ของแผนการจัดการเรียนรู พบวา มีขอบกพรองในเร่ืองของเน้ือหาท่ีไมชัดเจน ภาษาเขาใจยาก ขนาดของตัวหนังสือเล็กและ

ใหญไมเทากัน และขั้นตอนในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมใชเวลานานเกินไป ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ 

๓.๑.๖) สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอ 

แผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ ตามวิธีของ

ลิเคอรท (Likert)  

๓.๑.๗) นำแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ พรอมแบบ 

ประเมินท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญชุดเดิม จำนวน ๕ ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแผนการ

จัดการเรียนรู  
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๓.๑.๘) นำแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว  

จำนวน ๓ แผน ไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ เน่ืองจากนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปท่ี ๓ มีจำนวน 

๑ หองเรียน ท่ียังไมเคยผานการเรียนรู ในเร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 

๓.๑.๙) นำแผนการจัดการเรียนรูท่ีทดลองใชแลว มาปรับปรุงแกไขและเขียนเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใช 

จริงกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

๓.๒ สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

        ๓.๒.๑ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี ๓ เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน ๒๐ ขอ มี

ขั้นตอนการสราง ดังน้ี 

๑) ศึกษาคูมือครูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรเอกสาร 

เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู และการสรางแบบทดสอบปรนัย 

๒) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก โดยมีคำตอบท่ี 

ถูกตองเพียงคำตอบเดียว จำนวน ๓๐ ขอ โดยใหสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เพ่ือไวสำหรับคัดเลือกขอท่ีเหมาะสม 

๓) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญจำนวน ๕ ทาน เพ่ือพิจารณา 

เสนอแนะในสวนท่ีบกพรอง แลวนำไปปรับปรุงแกไข 

๔) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลวหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง (IOC) ของขอสอบกับจุดประสงค ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง ๐.๖๐-๑.๐๐ 

๕)  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผานการคัดเลือกแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) ท่ีผานการเรียนรูในเร่ือง พ้ืนท่ีผิวและ

ปริมาตรมาแลว เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

๖) นำผลคะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจ 

จำแนก (B) โดยไดคาความยากงาย (p) ระหวาง ๐.๓๘-๐.๗๘ คาอำนาจจำแนก (B) อยูระหวาง  ๐.๓๑-๐.๕๗  

๗)  คัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ จำนวน ๒๐ ขอ แลวคำนวณหาคาความเชื่อม่ันรายฉบับ โดยใช 

สูตร Lovett ไดคาความเชื่อม่ัน (Lovett) ของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ ๐.๘๐  

๘)  จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร แลวนำไปใชกับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จำนวน ๔๐ คน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

  ๓.๒.๒ แบบทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร หลัง

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๕ ระดับ มีขั้นตอนการ

สรางดังน้ี 

๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับความพึงพอใจเพ่ือนำมาเปนแนวทางในการสราง 

แบบสอบถาม 

๒) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

(Rating scale) ๕ ระดับ โดยแยกเปน ๔ ดาน ไดแก ดานเน้ือหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อและอุปกรณการ

เรียนรู และดานการวัดและประเมินผลจำนวน ๑๕ ขอ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT 
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๓) นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ทาน เพ่ือพิจารณา 

ความเหมาะสมของขอความ ความสอดคลองของขอคำถาม ความชัดเจนของภาษา และความเท่ียงตรงของขอคำถามแตละ

ขอแลวนำมาปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ 

๔) นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกไขแลว มาจัดพิมพเปนฉบับจริง เพ่ือนำไปใชในการเก็บ 

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

การดำเนินการทดลอง 

ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

๑) ทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

จำนวน ๒๐ ขอ ใชเวลา ๑ ชั่วโมง เพ่ือเก็บขอมูลไวเปรียบเทียบหลังการทดลอง 

๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT ตามแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง 

พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร จำนวน ๑๕ แผน แผนละ ๑ ชั่วโมง 

๓) ทำการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัย

สรางขึ้น ใชเวลา ๑ ชั่วโมง เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT 

๔) ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนำผลท่ีไดมาวิเคราะห ดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือ

ทดสอบสมมุติฐานตอไป 

๕) นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทำแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT และนำผล

ท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป 
 

๔. ผลลัพธ/ผลการดำเนินงาน 

ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 

๑)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีประสิทธิภาพเทากับ ๘๒.๗๘/๗๙.๒๕ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดไว 

๒)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรู 

คณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .

๐๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ ๑๐.๔๕ และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ ๑๕.๘๕ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

หรือคิดเปนรอยละ ๕๒.๒๕ และรอยละ ๗๙.๒๕ ตามลำดับ 

๓)  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและ

ปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีคาเทากับ ๐.๕๗ แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความกาวหนา ในการเรียนรูเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 

๕๗ 

๔)  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๗ และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ ๐.๑๐ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = ๔.๑๙, S.D. = 

๐.๐๘) รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (X  = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๑๐) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานเน้ือหา  

( X  = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๐๔) 
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๕.  ปจจัยเกื้อหนุนหรือปจจัยแหงความสำเร็จ 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ผูวิจัยไดนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

๑)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีประสิทธิภาพเทากับ ๘๒.๗๘/๗๙.๒๕ หมายความวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทำใบกิจกรรม

และชิ้นงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓๒๒.๘๓ จากคะแนนเต็ม ๓๙๐ คิดเปนรอยละ ๘๒.๗๘ แสดงวาประสิทธิภาพของกระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT เทากับ ๘๒.๗๘ และคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมี

คาเฉลี่ยเทากับ ๑๕.๘๕ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเปนรอยละ ๗๙.๒๕ แสดงวาประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 

๗๙.๒๕ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ท่ี

ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ไดผานขั้นตอนการสรางอยางเปนระบบและมีวิธีการท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมตั้งแตการเลือกและเรียบเรียง

หนวยการเรียนรู การวิเคราะหหนวยการเรียนรู การวิเคราะหสาระการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู การกำหนด แผนการ

จัดการเรียนรู ตลอดจนการศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือการจัดการเรียนรู เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอนคณิตศาสตร 

อีกท้ังยังไดผานกระบวนการกลั่นกรอง การตรวจสอบแกไขจากผูเชี่ยวชาญกอนท่ีจะนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT ไดผานการหาประสิทธิภาพของแผนตามขั้นตอนท่ีถูกตอง 

โดยมีการทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปท่ี ๒ ท่ียังไมเคยผานการเรียนรู ในเร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 

เน่ืองจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ๓ มีเพียง ๑ หองเรียน จากผลการทดลองใชทำใหทราบปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการสอน 

ผูวิจัยไดมีการปรับแกไขกิจกรรมใหเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลากอนนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ ๔MAT เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีชวย

พัฒนาสมองซีกขวาและซีกซายอยางสมดุล การจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ิมจากการสรางประสบการณจากสิ่งท่ีเรียน มีการ

วิเคราะหประสบการณ และปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด มีการพัฒนาความคิดรวบยอดโดยการรวมกันทำใบ

กิจกรรมกลุม มีการสรางชิ้นงาน และไดแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืนโดยการออกมานำเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

ดวยเหตุผลดังกลาวอาจเปนสาเหตุท่ีสงผลใหนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT มีพัฒนาการในการเรียนรู

ท่ีดีขึ้น และประสบผลสำเร็จในการเรียนรู 

๒)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .

๐๕  โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ ๑๐.๔๕ และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ ๑๕.๘๕ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

หรือคิดเปนรอยละ ๕๒.๒๕ และรอยละ ๗๙.๒๕ ตามลำดับ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนไดรับการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ ๔MAT ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น จากบริบทของโรงเรียนกีฬาฯ นักเรียนบางสวน จะตองไปเก็บตัวฝกซอมกีฬา 

หรือไปแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ หลายรายการ ทำใหนักเรียนมีเวลาเรียนนอยและเรียนไมทันเพ่ือน ดังน้ันนักเรียนท่ีเกง

หรือนักเรียนท่ีไมไดไปเก็บตัวฝกซอมจะคอยใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีเก็บตัวฝกซอมกีฬาหรือนักเรียนท่ีกลับมาจากแขงขัน 

โดยครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมใหนักเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม 

สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MATซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยฝกใหผูเรียนไดพัฒนาสมองท้ังซีก

ขวาและซีกซายอยางสมดุล ผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการแสวงหาความรูและการทำงานรวมกัน ไดสรางสรรคผลงาน

ตามความถนัดของบุคคล รูจักบูรณาการประสบการณของตนเขาดวยกันอยางมีความหมาย และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตจริง 



๘๕ 
 

 

๓)  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและ

ปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีคาเทากับ ๐.๕๗ แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 

๕๗ 

๔)  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๗ และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ ๐.๑๐ แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก

นักเรียนไดเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

มีการสรางและวิเคราะหผลงานดวยตนเอง เกิดความคิดสรางสรรค นอกจากน้ีนักเรียนยังไดฝกความรับผิดชอบตอการทำงาน

รวมกันเปนกลุมจนสำเร็จลุลวง สงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรูท่ีดี และประสบผลสำเร็จในการเรียนรู 
 

๖.  แนวทางการพัฒนาใหย่ังยืน 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

๖.๑  ขอเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังน้ี 

         ๑)  จากผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT อยูในระดับมาก ดังน้ันจึงควรสงเสริมการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT ในการเรียนการสอนตอไป 

         ๒)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT ในระยะแรกคอนขางใชเวลามาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก

นักเรียนยงัไมคุนเคยกับรูปแบบของกิจกรรม ทำใหนักเรียนเกิดความสับสนในแตละขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ครูผูสอนควร

มีการแนะนำขั้นตอนการจัดกิจกรรมใหชัดเจน และควรมีการกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมในแตละขั้นตอน 

๖.๒  ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

         ๑) ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔MAT เปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ หรือ

ในเน้ือหาอ่ืน ๆ 

        ๒) ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการเสริมแรง

ทางบวกใหกับนักเรียน เชน การกลาวชมเชย การกลาวใหกำลังใจ  หรือการใหรางวัล เปนตน        

         ๓) ควรมีการนำกิจกรรมการเรียนรูและสื่อการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดขอ

สรุปผลการศึกษาท่ีกวางขวางยิ่งขึ้น 
 

๗.  การเปนตนแบบใหกับหนวยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ไดรับ 

ผูวิจัยไดทำการเผยแพรผลงานวิจัยไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนใกลเคียง  

และทางเว็บไซต ดังรายชื่อตอไปน้ี 

โรงเรียนเทศบาล๑ (บูรพาวิทยากร)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดสมอราย)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนเทศบาล๓ (ยมราชสามัคคี)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนเทศบาล๔ (เพาะชำ)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนเทศบาล๕ (วัดปาจิตตสามัคคี)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนโยธินนุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนบานไชยมงคล (สืบสินวิทยา) อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 



๘๖ 
 

 

โรงเรียนโนนไทย คุรุอุปถัมภ๒  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

โรงเรียนถนนสุรนารายณ (คุรุรัฐประชาสรรค)  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

  เว็บไซต http://www.nrmss.ac.th 

เว็บไซต http://www.kroobannok.com 
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ประกาศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

และคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
....................................................................................................................................................... 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 

ไดกำหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักสำคัญขอหน่ึง คือมีการกำหนด มาตรฐาน

การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑     ให

กระทรวงมีอำนาจหนาที ่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน 

การศึกษาและมาตรา ๔๘  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี 

การจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสู

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และแนวทางปฏิบัติเพื ่อการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำหนดใหสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่จ ัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ดำเนินตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนกีฬาฯ เรื่อง 

ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนำไปสู

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื ่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป   
 

ประกาศ ณ วันที่    ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

     (ลงช่ือ) ส.ต.ท. 

 (นพวัชญ  โพธ์ิงาม) 

ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ 

 



๘๙ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

มาตรฐานท่ี  ๑ :   คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา     

๑.๑.๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๖๐  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร อยูในระดับ ๓ ขึ้นไป 

๒.  ผูเรียนรอย ๖๐ มีระดับผลการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร อยูในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๑.๑.๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อยูในระดับ ๒ ขึ้นไป 

๒.  ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีระดับผลการเรียนกลุมสาระการเรียนยรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยอยูในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๑.๑.๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๗๐  ไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาในระดับประเทศ 

๒.  ผูเรียนรอยละ ๒๐  ไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

๓.  ผูเรียนรอยละ ๙๐  มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม โครงการตาง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 

๔.  ผูเรียนรอยละ ๘๐ สามารถผลิตชิ้นงาน โครงงานตาง ๆ ไดอยางนอย ๑ ชิ้นตอภาคเรียน 

๑.๑.๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๖๐  เขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จำนวน ๑๐ ชั่วโมงตอภาคเรียน 

๒.  ผูเรียนรอยละ ๖๐  เขาใชหองสมุดอยางนนอย จำนวน ๑๐ ครั้งตอภาคเรียน 

๓.  ผูเรียนรอยละ ๖๐  มีระดับผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี และกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย อยูในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๔.  ผูเรียนรอยละ ๕๐  มีระดับผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ อยูในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๑.๑.๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๖๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๒.  รอยละ ๒๐ ของนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ มีคะแนน O-net เกินขีดจำกัดลาง 

๓.  ผูเรียนรอยละ ๗๐ ชนะเลิศการแขงขันกีฬาระดับชาติ 

๔.  ผูเรียนรอยละ ๒๐ เปนตัวแทนทีมชาติไทย 

๑.๑.๖)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

  ๑.  ผูเรียนรอยละ ๗๐ มีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดี  

ขึ้นไป 

 

 



๙๐ 
 

 

๒.  ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีระดับผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระ 

การเรียนรูสังคมศึกษาฯ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ อยูในระดับ 

๒.๕ ขึ้นไป 

๓.  ผูเรียนรอยละ ๘๐ สามารถใชทักษะพื้นฐานในการจัดการความรูดานกีฬาและวิชาการในการศึกษา

ตอที่สูงขึ้นหรือในการทำงาน การอาชีพ 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา     

๑.๒.๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีพฤติกรรมเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับดีขึ้นไป 

๒.  ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดีขึ้นไป 

๓.  ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีคานิยมและจิตสำนึกที่ดีตอสังคมอยูในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนในระดับดี ขึ้นไป 

๒.  ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมในระดับดี ขึ้นไป 

๑.๒.๓)  การยอมรับท่ีอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๘๐ พึงพอใจในการรวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 

๒.  ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีพฤติกรรมที่ดีในการรวมกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 

๓.  ผูเรียนรอยละ ๘๐ ปฏิบัติตนตามระเบียบหอพัก,วัฒนธรรมหอพักอยูในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.๔)  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับ ๓ ขึ้นไปตามเกณฑของกรมพลศึกษา 

๒.  ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในระดับดี ขึ้นไป 

๓.  ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมในระดับดี ขึ้นไป 

 

 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหาร และการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 

๒.๑  เปาหมายวิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ๑. สถานศึกษากำหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน  และไดรับการรับรองจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๒. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  แผนปฏิบัติการประจำ

การศึกษา  และทำการปรับปรุงแผนเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๑. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยใชวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  ประเมินผลทุกปการศึกษา 



๙๑ 
 

 

 ๒. สถานศึกษาจัดหาและจัดใหมีครูผูสอน  สอนตรงตามวิชาเอกคิดเปน รอยละ ๘๕ 

 ๓.  สถานศึกษาจัดใหมีการเย่ียมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ๔. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และการนิเทศติดตามและประเมินผลอยางนอยภาคเรียนละ 

๑ ครั้ง 

 ๕. สถานศึกษาจัดหาวัสดุ - อุปกรณทางการศึกษาใหบริการกับคร-ูนักเรียน ทุกภาคเรียนครบทุกระดับชั้น 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุมเปาหมาย  

 ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ครบทุกกลุมสาระ 

 ๒. สถานศึกษามีหลักสูตรกีฬาสูความเปนเลิศตามเปาหมายของโรงเรียน และผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน อยางนอย  ๖  หลักสูตร 

 ๓. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ ๘๐ ไดรับการอบรมพัฒนาตนเองอยางนอย ๒๐ ชม./ปการศึกษา 

 ๒. สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูทุกคนเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามความตองการ เมี่อมีคุณสมบัติ

ครบถวน 

 ๓. สถานศกึษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูทุกคนศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 ๑. สถานศึกษากำหนัดจัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อใหโรงเรียนสะอาดและปลอดภัย อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ๒. สถานศึกษาจัดใหมีหองฝกสมรรถภาพทางกาย / หองวิทยาศาสตรการกีฬา จำนวน ๑ หอง 

 ๓. สถานศึกษามีหองเรียน/หองสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู/อาคารพลศึกษา /สนามฟุตบอล/สนาม

กรีฑา ที่สะอาดถูกสุขลกัษณะ มีแสงสวางพอเพียง มีอากาศถายเท มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ เหมาะสม และ

สนับสนุนการจัดการเรียนรู มีบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี  ทำใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางมีความสุขและปลอดภัย จำนวน 

๖ หอง 

 ๔. สถานศึกษามีอาคารเรียน/อาคารประกอบ /ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย 

 ทำใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางมีความสุข จำนวน  ๕  หลัง 

 ๕.  สถานศึกษาจัดใหมีหองแสดงผลงานความสำเร็จของผูเรียน (หองเกียรติยศ)  จำนวน ๑ หอง 

 ๖. สถานศึกษานำนักเรียนเขารวมศึกษาแหลงเรียนรูและพัฒนาชุมชน/วัด  ภาคเรียนละไมนอยกวา ๑ ครั้ง  

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 ๑. ครู-นักเรียน มีความพึงพอใจในระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 

 ๒. สถานศึกษามีระบบ Free wifi  ที่ใชในการบริหารจัดการและการเรียนรูครบทุกอาคารเรียน 

 ๓. สถานศึกษามีระบบขอมูล สารสนเทศอยางเปนระบบถูกตองครบถวน  สมบูรณ และสามารถตรวจสอบได  

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

 

มาตรฐานท่ี   ๓  :   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

๓.๑   การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

๑. รอยละ ๘๐  ของครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใชกระบวนการ Active Learning 

 ๒. รอยละ ๕๐ ของผูเรียน ที่ไดเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬารายการตาง ๆ 

๓.๒   ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 ๑. รอยละ ๗๐  ของครูมีความสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร, อินเทอรเน็ต, ทีวีเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต) ในการจัดการเรียนรู 

 ๒. สถานศึกษามีแหลงเรียนรู/ฝกซอมกีฬาใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกซอม 

 ๓. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ 

๓.๓   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑. รอยละ ๘๐  ของครูมีการเสริมแรงใหแกนักเรียนที่ทำดีและใหกำลังใจกับนักเรียนที่เรียนชา 

 ๒. รอยละ ๘๐ ของครูใชคำพูดไดเหมาะสมในการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๔   ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

๑. รอยละ ๘๐  ของครูมีวิธีการตรวจสอบและวัดผลอยางหลากหลาย และนำผลการประเมินมาพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

 ๒. รอยละ ๘๐ ของครูมีการเย่ียมบานนักเรียน จัดทำขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และนำไปใชในการจัดการ

เรียนรู 

๓.๕   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

๑. รอยละ ๘๐  ของครูผูสอนเขารวมกิจกรรม PLC เดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๒. รอยละ ๗๐ ของครูผูสอนสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบ PLC ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

 

การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบทายประกาศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

เร่ืองกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับ ด ี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

 ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอาน การเขียน  การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร อยูในระดับ ๓ ขึ้นไป 

- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีอยูในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

 

ระดับ ๓ /รอยละ ๖๐ 

ระดับ ๒.๕ /รอยละ ๖๐ 

 ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อยูในระดับ ๒ 

ขึ้นไป 

- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนกลุมสาระการเรียนยรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยอยูในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

 

 

ระดับ ๒ /รอยละ ๖๐ 

 

ระดับ ๒.๕ /รอยละ ๖๐ 

 ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

- ผูเรียนไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาในระดับประเทศ 

- ผูเรียนไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาต ิ

- ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม โครงการตาง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 

- ผูเรียน สามารถผลิตชิ้นงาน โครงงานตาง ๆ ไดอยางนอย ๑ ชิ้นตอภาคเรียน 

 

รอยละ ๗๐ 

รอยละ ๒๐ 

รอยละ ๙๐ 

รอยละ ๘๐ 

 ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- ผูเรียนเขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จำนวน ๑๐ ชั่วโมงตอภาคเรียน 

- ผูเรียนเขาใชหองสมุดอยางนนอย จำนวน ๑๐ คร้ังตอภาคเรียน 

- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย อยูในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ อยูในระดับ ๒.๕ ขึ้น

ไป 

 

รอยละ ๖๐ 

รอยละ ๖๐ 

ระดับ ๒.๕ /รอยละ ๖๐ 

 

ระดับ ๒.๕ /รอยละ ๕๐ 

 

 

 



๙๔ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับ ด ี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ตอ)  

 ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุมสาระ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

- นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ มีคะแนน O-net เกินขีดจำกัดลาง 

- ผูเรียนชนะเลิศการแขงขันกีฬาระดับชาต ิ

- ผูเรียนเปนตัวแทนทีมชาติไทย 

 

ระดับ ๒.๕ /รอยละ ๖๕ 

รอยละ ๒๐ 

รอยละ ๗๐ 

รอยละ ๒๐ 

 ๑.๑.๖ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

- ผูเรียน มีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในระดับ

ดี ขึ้นไป 

- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษาฯ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ อยูในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

- ผูเรียนสามารถใชทักษะพ้ืนฐานในการจัดการความรูดานกีฬาและวิชาการใน

การศึกษาตอท่ีสูงขึ้นหรือในการทำงาน การอาชีพ 

 

ระดับดี /รอยละ ๗๐ 

 

ระดับ ๒.๕ /รอยละ ๖๐ 

 

 

รอยละ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  

 ๑.๒.๑ มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

- ผูเรีย มีพฤติกรรมเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับดีขึ้นไป 

- ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดีขึ้นไป 

- ผูเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกท่ีดีตอสังคมอยูในระดับดีขึ้นไป 

 

ระดับดี /รอยละ ๙๐ 

ระดับดี /รอยละ ๙๐ 

ระดับดี /รอยละ ๘๕ 

 ๑.๒.๒ ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

- ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนในระดับดีขึ้นไป 

- ผูเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมในระดับดี ขึ้นไป 

 

ระดับดี /รอยละ ๙๐ 

ระดับดี /รอยละ ๘๕ 

 ๑.๒.๓ การยอมรับที่อยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

-  ผูเรียนพึงพอใจในการรวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 

- ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีในการรวมกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 

- ผูเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบหอพัก,วัฒนธรรมหอพักอยูในระดับดีขึ้นไป 

 

ระดับดี /รอยละ ๘๐ 

ระดับดี /รอยละ ๘๐ 

ระดับดี /รอยละ ๘๐ 

 ๑.๒.๔ มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

- ผูเรียนมีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับ ๓ ขึ้นไปตามเกณฑของกรมพลศึกษา 

- ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในระดับดี ขึ้นไป 

- ผูเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมในระดับดี ขึ้นไป 

 

ระดับ ๓ /รอยละ ๘๕ 

ระดับดี /รอยละ ๘๕ 

ระดับดี /รอยละ ๘๕ 
 

 

 



๙๕ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ด ี

๒.๑ เปาหมายวิสัยทัศน  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ ด ี

 - สถานศึกษากำหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน  และไดรับการ

รับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

- สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  

แผนปฏิบัติการประจำการศึกษา  และทำการปรับปรุงแผนเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

 

 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ด ี

 - สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยใช

วงจรคุณภาพ (PDCA)  ประเมินผลทุกปการศึกษา 

- สถานศึกษาจัดหาและจัดใหมีครูผูสอน  สอนตรงตามวิชาเอก 

- สถานศึกษาจัดใหมีการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

- สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และการนิเทศติดตามและประเมินผลอยาง

นอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

- สถานศึกษาจัดหาวัสดุ - อุปกรณทางการศึกษาใหบริการกับครู-นักเรียน ทุกภาคเรียนครบ

ทุกระดับชั้น 

 

 

รอยละ ๘๕ 

 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุมเปาหมาย  

ระดับ ด ี

 - สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ครบทุกกลุมสาระ 

- สถานศึกษามีหลักสูตรกีฬาสูความเปนเลิศตามเปาหมายของโรงเรียน และผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน อยางนอย  ๖  หลักสูตร 

- สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ด ี

 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ ๘๐ ไดรับการอบรมพัฒนาตนเองอยางนอย ๒๐ 

ชม./ปการศึกษา 

- สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูทุกคนเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นตามความตองการ 

เม่ีอมีคุณสมบัติครบถวน 

- สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูทุกคนศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงขึ้น เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

๒๐ ชม. /รอยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) ระดับ ด ี

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

- สถานศึกษากำหนัดจัดกิจกรรม ๕ ส เพ่ือใหโรงเรียนสะอาดและปลอดภัย อยางนอยภาค

เรียนละ ๑ คร้ัง 

- สถานศึกษาจัดใหมีหองฝกสมรรถภาพทางกาย/หองวิทยาศาสตรการกีฬา จำนวน ๑ หอง 

- สถานศึกษามีหองเรียน/หองสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู/อาคารพลศึกษา /สนาม

ฟุตบอล/สนามกรีฑา ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ มีแสงสวางพอเพียง มีอากาศถายเท มีสิ่ง

อำนวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู มีบรรยากาศใน

การเรียนรูท่ีดี  ทำใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางมีความสุขและปลอดภัย จำนวน ๖ หอง 

- สถานศึกษามีอาคารเรียน/อาคารประกอบ /ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย 

 ทำใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางมีความสุข จำนวน  ๕  หลัง 

-  สถานศึกษาจัดใหมีหองแสดงผลงานความสำเร็จของผูเรียน(หองเกียรติยศ) จำนวน ๑ 

หอง 

- สถานศึกษานำนักเรียนเขารวมศึกษาแหลงเรียนรูและพัฒนาชุมชน/วัด  ภาคเรียนละไม

นอยกวา ๑ คร้ัง  

ระดับ ด ี

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

- ครู-นักเรียน มีความพึงพอใจในระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในระดับดีขึ้น

ไป 

- สถานศึกษามีระบบ Free wifi  ท่ีใชในการบริหารจัดการและการเรียนรูครบทุกอาคาร

เรียน 

- สถานศึกษามีระบบขอมูล สารสนเทศอยางเปนระบบถูกตองครบถวน  สมบูรณ และ

สามารถตรวจสอบได  

ระดับ ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับ ด ี

๓.๑ การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 

- ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใชกระบวนการ Active Learning 

- ผูเรียนไดเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬารายการตาง  ๆ

 

 

รอยละ ๘๐ 

รอยละ ๕๐ 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

- ครูมีความสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร, อินเทอรเน็ต, ทีวีเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต) ในการจัดการเรียนรู 

- สถานศึกษามีแหลงเรียนรู/ฝกซอมกีฬาใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกซอม 

- สถานศึกษามีแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัต ิ

 

รอยละ ๗๐   

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

- ครูมีการเสริมแรงใหแกนักเรียนท่ีทำดีและใหกำลังใจกับนักเรียนท่ีเรียนชา 

- ครูใชคำพูดไดเหมาะสมในการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 

 

รอยละ ๘๐ 

รอยละ ๘๐ 

รอยละ ๘๐   

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

- ครูมีวิธีการตรวจสอบและวัดผลอยางหลากหลาย และนำผลการประเมินมาพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

- ครูมีการเยี่ยมบานนักเรียน จัดทำขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และนำไปใชในการจัดการ

เรียนรู 

 

รอยละ ๘๐   

 

รอยละ ๘๐   

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

- รอยละ ๘๐  ของครูผูสอนเขารวมกิจกรรม PLC เดือนละ ๑ คร้ัง 

- รอยละ ๗๐ ของครูผูสอนสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบ PLC ได 

 

รอยละ ๘๐   

รอยละ ๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

 

ผลงานความสำเร็จโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 

 
 
 


