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โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาได้มีมติเห็นชอบ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ในวันประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖3 เมื่อวันวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

(ลงชื่อ)
(นายสมชาย ธรรมปรีชา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

คานา
รายงานประจาปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาได้ดาเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น ๓ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีทผี่ ่านมา ให้ต้นสังกัดและสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายถาวร ปรากฏวงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1.3 ข้อมูลนักเรียน
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ภาคผนวก
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา แนบไฟล์
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน สวรรค์อนันต์วิทยา อาเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รหัส (8 หลัก) 64022003
ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ถนน จรดวิถีถ่อง ตาบล ย่านยาว อาเภอ สวรรคโลก
จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110 โทร 055-642628 โทรสาร 055-6436621
e-mail : sawanananwittaya@gmail.com website www. sawananan.ac.th
ประเภท สหศึกษา เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-สกุล ผู้อานวยการโรงเรียน นายถาวร ปรากฏวงษ์ โทรศัพท์ (มือถือ) 0821709847
จานวนบุคลากร ผู้บริหาร 2 คน ครูผู้สอน 133 คน พนักงานราชการ 9 คน ครูอัตราจ้าง 11 คน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิ ยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการคู่คุณธรรม ในระดับภาคเหนือ
ตอนล่างภายในปี 2563
ปรัชญาของโรงเรียน สุวิชาโน ภวโหติ
คติพจน์
เรียนดี ประพฤติดี ทำกำรงำนดี
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาวิชาการเกริกไกร มีวนิ ัยในตนเอง
สีประจาโรงเรียน
น้าเงิน ชมพู
ดอกไม้สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน
ดอกคูณ
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 3 มาตรฐาน
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในปี 2562 ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าสถานศึกษาจัด
การศึกษาได้ ระดับยอดเยี่ยม ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่
ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คือ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.15
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.40
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 74.18
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.67
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.91
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.84
กลุ่มสาระฯ ศิลปะระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.53
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ80.71
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.27
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 สูงขึ้นร้อยละ 3.53
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.6 สูงขึ้นร้อยละ 3.73
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 3.54
4. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 3.54
5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในการทางานอย่าง
สร้างสรรค์ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 3.54
6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติทดี่ ีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
7. การสื่อสาร และการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐ สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 85
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
9. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองและทางานเป็นทีมและนานวัตกรรมมาใช้ในการ
สร้างสิ่งใหม่ๆ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ ๙5.21 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกตามสถานศึกษากาหนด เป็นแบบอย่างได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
2. ผู้เรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิน่ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาไทย รักถิน่ เกิด
3. นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
4. ผู้เรียนร้อยละ 95.26 มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสขุ นิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าไว้ โดย นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดรี ้อย
ละ 95.41 นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80.36 นักเรียนมี
ความสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการพัฒนาคือ
แนวทางการบริหารจัดการ สถานศึกษาได้จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน ใช้รปู แบบการบริหารงานแบบ SAWAN MODEL สามารถดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพและเป็น BEST PRACTICE ของโรงเรียน ผูบ้ ริหารบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนจบหลักสูตรตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง และดาเนินงานตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
แนวทางการดาเนินงาน สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโดย จัดให้มรี ะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชดั เจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ มีจดั การเกี่ยวกับการพัฒนาการหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร มีความสามารถสูงในการแข่งขันใน
ระดับเขตพื้นที่ระดับภาค ระดับประเทศและ นานาชาติ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรจัดให้มีโครงการพัฒนา
บุคลากรการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ จัดหา
สื่ออุปกรณ์การสอนที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ให้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมสอดคล้องและสามารถนาข้อมูลมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการพัฒนาคือ
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาครูให้มกี ารจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั ของสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง สามารถนาความรู้มาใช้ สรุปองค์ความรู้ และ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ระดับดีเยี่ยม มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
และมีการใช้แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดี และผู้เรียนสามารถเรียนรู้รว่ มกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดตี ่อการเรียน
โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมเพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนิเทศการสอน ครูทา PLC และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และนำผลไปพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุเป้ำหมำยตรงตำมหลักสูตร

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน สวรรค์อนันต์วิทยา อาเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รหัส (8 หลัก) 64022003
ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ถนน จรดวิถีถ่อง ตาบล ย่านยาว อาเภอ สวรรคโลก
จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110 โทร 055-642628 โทรสาร 055-6436621
e-mail : sawanananwittaya@gmail.com website www. sawananan.ac.th
ประเภท สหศึกษา เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-สกุล ผู้อานวยการโรงเรียน นายถาวร ปรากฏวงษ์ โทรศัพท์ (มือถือ) 0821709847
จานวนบุคลากร ผู้บริหาร 2 คน ครูผู้สอน 133 คน พนักงานราชการ 9 คน ครูอัตราจ้าง 11 คน

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

ปีการศึกษา ๒๕๖2

2

125

สายงานสอน
บริหาร
ครู

จานวน

พนักงาน
ราชการ
9

ครูอัตราจ้าง

อื่น ๆ

11

-

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ครู
ผู้ช่วย

ค.ศ.1

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ต่ากว่า
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

2
34

91

2
125

4

26

40

3
53

-

71

2
54

-

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด

125 คน
4
คน

คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ 100

1) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ระดับ
ปวช.
ปวส.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จานวน (คน)
๐
๐
๐
71
54
0

2) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน (คน)

๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาอังกฤษ
๖. สังคมศึกษา
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ศิลปะ
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๐. แนะแนว
11. ครูบรรณารักษ์
รวม

2
20
2๓
15
๑8
17
๑3
9
6
๑
1
115

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา ( ชม./สัปดาห์ )
๐
๑3.19
๑4.78
12.26
16.84
15.57
15.69
15.33
13.28
15
18
14.62

3) ข้อมูลครู ( ไฟล์แนบ )
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
๑) จานวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖2 รวม 2,404 คน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,382 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวมทั้งหมด

10
10
10
10
10
10
60

เพศ
ชาย หญิง
๑69 255
157 226
๑76 272
157 229
121 236
139 245
919 1,463

รวม

เฉลี่ย
ต่อห้อง

424
383
448
386
357
384
2,382

42.40
๓8.30
44.80
38.60
35.70
๓8.40

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 แยกตามระดับชั้น

ระดับ / ผลการเรียน

4

3.5

3

2.5 2 1.5 1

0

ร

มส

ขส

sd

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

66.19

31.86

1.94

3

1.02

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

70.17

27.93

1.88

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

64.24

32.88

2.88

3

1.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

68.5

28.64

2.83

3.1

1.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

73.83

24.07

2.1

3.21

1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

79.69

19.79

0.53

3.35 0.82

3.13 1.02

จากตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปผลได้ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนอยูใ่ นระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 66.19 ไม่ผา่ นคิดเป็นร้อยละ 1.94
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการเรียนอยูใ่ นระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 70.17 ไม่ผา่ นคิดเป็นร้อยละ 1.88
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียนอยูใ่ นระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 64.24 ไม่ผา่ นคิดเป็นร้อยละ 2.88
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการเรียนอยูใ่ นระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 68.5 ไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 2.83
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลการเรียนอยูใ่ นระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 73.83 ไม่ผา่ นคิดเป็นร้อยละ 2.1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนอยูใ่ นระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 79.69 ไม่ผา่ นคิดเป็นร้อยละ 0.53

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระ / ผลการเรียน

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส

ข
ส

ภาษาไทย

77.22

22.21

0.58

3.20

คณิตศาสตร์

46.23

50.95

2.82

2.58

วิทยาศาสตร์

65.54

31.48

2.98

2.40

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

74.11

24.88

1.02

3.26

สุขศึกษา พลศึกษา

89.19

10.54

0.27

3.61

ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

74.09

21.24

4.67

3.18

75.62

22.78

1.60

3.23

ภาษาอังกฤษ

63.31

33.92

2.77

2.96

ภาษาต่างประเทศ

75.67

23.67

0.67

3.36

จากตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปผลได้ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 77.22
ไม่ผ่านร้อยละ 0.5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 46.23
ไม่ผ่านร้อยละ0.82
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 65.52
ไม่ผ่านร้อยละ 2.4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษามีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 74.11
ไม่ผ่านร้อยละ 1.02
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาพลศึกษามีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ89.19
ไม่ผ่านร้อยละ 0.27
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษามีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 74.09
ไม่ผ่านร้อยละ 4.67
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 63.31
ไม่ผ่านร้อยละ 2.77
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 75.62
ไม่ผ่านร้อยละ 0.67

๑.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจาปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

65.34

32.48

32.45

37.35

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

54.59

25.37

29.62

30.61

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด

55.91

26.98

30.22

32.98

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

55.14

26.73

30.07

33.25

กราฟแสดงข้อมูล : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจาปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

49.42

30.42

33.12

3.95

31.52

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

40.83

22.80

28.02

34.82

25.67

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด

43.02

25.63

29.29

36.10

28.97

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

42.21

25.41

29.20

35.70

29.20

กราฟแสดงข้อมูล : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1-2562
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 - 2562 ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561 - 2562

66.26
30.43
37.49
40.64

65.34
37.35
32.48
32.45

ลดลง 1.4%
เพิ่มขึ้น 22.7%
ลดลง 13.4%
ลดลง 20.2%

กราฟแสดงข้อมูล : เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน จังหวัด สังกัด และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา
2562
ระดับ / ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
2561 2562
66.26 65.34
53.91 54.59
55.04 55.91
54.42 55.14

คณิตศาสตร์
2561 2562
37.49 32.48
28.77 25.37
30.28 26.98
30.04 26.73

วิทยาศาสตร์
2561 2562
40.64 32.45
35.24 29.62
36.43 30.22
36.1 30.07

ภาษาอังกฤษ
2561 2562
30.43 37.35
27.34 30.61
29.1 32.98
29.45 33.25

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน จังหวัด สังกัด และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา
2562
ระดับ / รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

ลดลง 1.39%

ลดลง 13.36%

ลดลง 20.15%

เพิ่มขึ้น 22.74%

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด

เพิ่มขึ้น 1.26%

ลดลง 11.82%

ลดลง 15.95%

เพิ่มขึ้น 11.96%

เพิ่มขึ้น 1.58%

ลดลง 10.90%

ลดลง 17.05%

เพิ่มขึ้น 13.33%

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

เพิ่มขึ้น 1.32%

ลดลง 11.02%

ลดลง 16.70%

เพิ่มขื้น 12.90%

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 - 2562 ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561 - 2562

54.77
36.95
33.81
38.85
33.61

49.42
30.42
33.12
38.95
31.52

ลดลง 9.77%
ลดลง 17.67%
ลดลง 2.04%
เพิ่มขึน้ 0.26%
ลดลง 6.22%

กราฟแสดงข้อมูล : เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา๒๕๖1-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน จังหวัด สังกัด และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562
ระดับ / ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด
สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562
54.77 49.42 36.95 30.42 33.81 33.12 38.85 38.95 33.61 31.52
45.89 40.83 28.33 22.80 29.58 28.02 34.24 34.82 27.28 25.67
48.16 43.02 31.04 25.63 30.75 29.29 35.48 36.1 31.15 28.97
47.31 42.21 30.72 25.41 30.51 29.2 35.16 35.7 31.41

29.2

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน จังหวัด สังกัด และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา
2562
ระดับ / รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

ลดลง 9.77%

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด

ลดลง 11.03%

ภาษาอังกฤษ
ลดลง
ลดลง 17.67 ลดลง 2.04% เพิ่มขึ้น 0.26%
6.22%
ลดลง
ลดลง 19.52 ลดลง 5.27% เพิ่มขึ้น 1.69%
5.90%

ลดลง 10.67%

ลดลง 17.43 ลดลง 4.75% เพิ่มขึ้น 1.75%

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ลดลง 10.78%

ลดลง 17.29 ลดลง 4.29% เพิ่มขึ้น 1.54%

ลดลง 7%
ลดลง
7.04%

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามระดับชั้น
ระดับ / ผลกำรเรียน

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส

ขส

sd

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

66.19

31.86

1.94

3

1.02

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

70.17

27.93

1.88

3.13

1.02

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

64.24

32.88

2.88

3

1.1

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

68.5

28.64

2.83

3.1

1.1

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

73.83

24.07

2.1

3.21

1

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

79.69

19.79

0.53

3.35

0.82

จำกตำรำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสรุปผลได้
ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 66.19 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 1.94
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 70.17 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 1.88
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 64.24 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 2.88
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 68.5 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 2.83
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 73.83 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 2.1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 79.69 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 0.53

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสำระ / ผลกำรเรียน

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส ขส

ภำษำไทย

77.22

22.21

0.58

3.20

คณิตศำสตร์

46.23

50.95

2.82

2.58

วิทยำศำสตร์

65.54

31.48

2.98

2.40

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

74.11

24.88

1.02

3.26

สุขศึกษำ พลศึกษำ

89.19

10.54

0.27

3.61

ศิลปศึกษำ

74.09

21.24

4.67

3.18

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

75.62

22.78

1.60

3.23

ภำษำอังกฤษ

63.31

33.92

2.77

2.96

ภำษำต่ำงประเทศ

75.67

23.67

0.67

3.36

จำกตำรำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สรุปผลได้ ดังนี้
กลุ่มสำระภำษำไทย

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 77.22 ไม่ผ่ำนร้อยละ 0.58

กลุ่มสำระคณิตศำสตร์

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 46.23 ไม่ผ่ำนร้อยละ 2.82

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 65.52 ไม่ผ่ำนร้อยละ 2.4

กลุ่มสำระสังคมศึกษำ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 74.11 ไม่ผ่ำนร้อยละ 1.02

กลุ่มสำระสุขศึกษำ พลศึกษำ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 89.19 ไม่ผ่ำนร้อยละ 0.27

กลุ่มสำระศิลปศึกษำ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 74.09 ไม่ผ่ำนร้อยละ 4.67

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 75.62ไม่ผ่ำนร้อยละ1.60

กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 63.31 ไม่ผำ่ นร้อยละ 2.77
กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 75.62ไม่ผ่ำนร้อยละ0.67

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
37.08 26.62 17.85 9.08 4.92 2.92 1.23 0.31
ภำษำไทย
31.39 12.94 11.97 12.19 14.02 10.14 5.18 2.16
คณิตศำสตร์
28.30 16.86 14.21 8.68 8.55 5.91 11.95 5.53
วิทยำศำสตร์
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม 25.90 15.44 17.16 13.81 11.31 6.32 9.36 0.70
36.33 30.49 22.20 8.18 2.22 0.12 0.00 0.47
สุขศึกษำ พลศึกษำ
38.21 13.57 15.54 12.86 7.14 4.11 4.82 2.32
ศิลปศึกษำ
45.28 15.33 12.83 7.84 10.52 4.81 2.67 0.71
กำรงำนอำชีพ
31.66 10.16 12.97 11.92 10.98 7.71 12.03 2.57
ภำษำอังกฤษ

ร้อยละ

กราฟแสดงค่ าร้ อยละผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียน
ที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
27.91 18.15 35.27 10.10 4.79 1.37
40 0.00
ภำษำไทย
23.35 9.34 10.06 12.34 14.01 13.29 14.61 2.99
คณิตศำสตร์
47.90 15.55 9.94 7.56 6.30 5.88 5.18 1.68
วิทยำศำสตร์
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม 50.13 10.56 12.99 11.34 7.10 4.07 1.39 2.42
62.21 18.18 12.73 5.32 1.56 0.00 0.00 0.00
สุขศึกษำ พลศึกษำ
40.91 14.23 10.47 8.89 5.93 4.15 10.08 5.34
ศิลปศึกษำ
44.86 9.09 12.06 18.38 12.25 2.96 0.40 0.00
กำรงำนอำชีพ
44.68 9.74 11.56 8.96 7.40 5.58 9.74 2.34
ภำษำอังกฤษ
กราฟแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
ร้อยละ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่
2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
ภำษำไทย
21.92 19.91 13.87 13.20 15.44 7.16 6.04 2.01
คณิตศำสตร์
15.07 8.72 10.09 12.33 14.57 12.45 32.63 2.86
วิทยำศำสตร์
24.74 14.20 17.13 18.01 11.71 7.61 2.64 3.95
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม
46.64 14.37 15.60 8.67 6.38 4.42 2.96 0.95
สุขศึกษำ พลศึกษำ
42.73 22.15 17.90 8.39 2.35 5.59 0.89 0.00
ศิลปศึกษำ
46.65 10.41 11.15 8.36 5.95 3.90 3.90 8.18
กำรงำนอำชีพ
33.78 22.60 19.02 11.41 11.63 4.47 16.11 0.00
ภำษำอังกฤษ
30.86 8.70 9.20 10.29 12.56 6.82 15.73 5.84
ภำษำต่ำงประเทศ
75.00 3.85 7.69 3.85 1.92 1.92 5.77 0.00
กราฟแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
ร้อยละ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
ภำษำไทย
45.47 18.76 15.58 8.74 5.41 2.54 3.02 0.00
คณิตศำสตร์
15.65 7.67 9.11 10.22 17.09 18.05 16.45 5.75
วิทยำศำสตร์
27.95 9.65 12.54 11.53 10.23 10.09 13.83 4.03
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม 47.34 10.83 14.27 9.55 5.71 5.61 5.41 1.28
สุขศึกษำ พลศึกษำ
84.60 9.72 3.55 1.42 0.24 0.00 0.00 0.47
ศิลปศึกษำ
53.92 11.75 9.64 7.68 4.37 4.97 4.67 2.86
กำรงำนอำชีพ
40.76 16.82 18.96 10.90 1.42 2.37 3.55 4.74
ภำษำอังกฤษ
52.09 9.47 11.14 7.06 6.31 5.01 5.48 3.25
ภำษำต่ำงประเทศ
46.84 8.42 10.00 9.47 5.79 2.63 15.79 1.05
กราฟแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
ร้อยละ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
ภำษำไทย
42.96 17.15 15.52 13.36 6.32 1.99 2.35 0.36
คณิตศำสตร์
27.18 12.94 13.43 9.39 13.75 6.96 12.94 3.40
วิทยำศำสตร์
28.39 15.86 19.95 16.50 8.44 3.20 4.73 2.94
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม
52.09 17.36 16.04 9.12 2.53 1.98 0.77 0.11
สุขศึกษำ พลศึกษำ
99.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.27
ศิลปศึกษำ
63.07 6.54 6.01 5.48 3.53 3.71 5.12 3.00
กำรงำนอำชีพ
60.27 18.92 8.92 3.51 1.35 2.70 1.35 2.97
ภำษำอังกฤษ
43.31 11.57 11.19 6.12 7.93 8.51 9.85 1.53
ภำษำต่ำงประเทศ
53.66 10.98 14.63 9.15 6.10 3.66 1.22 0.61
กราฟแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
แยกตามกลุ่มสาระ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียน
ที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5 1
0
ภำษำไทย
41.12 28.62 13.49 7.73 4.44 3.95 0.33 0.33
คณิตศำสตร์
31.55 20.98 10.26 21.29 7.35 2.91 5.21 0.46
วิทยำศำสตร์
48.76 20.29 14.60 9.42 3.21 1.55 1.86 0.31
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม 50.07 20.95 13.06 8.44 4.35 1.77 1.09 0.27
สุขศึกษำ พลศึกษำ
51.97 15.76 10.34 6.90 6.16 4.43 3.69 0.74
ศิลปศึกษำ
62.06 16.86
.30 4.55 1.52 1.85 1.35 0.51
กำรงำนอำชีพ
42.03 28.10 15.70 2.53 4.05 3.29 3.29 1.01
ภำษำอังกฤษ
38.20 16.05 16.37 11.65 10.81 3.88 2.41 0.63
ภำษำต่ำงประเทศ
66.49 7.22 6.19 5.67 5.15 2.58 6.19 0.52
กราฟค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ร้อยละ

สรุปการเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562

ระดับ

3

ร้อยละ
3

2

ร้อยละ
2

1

ร้อ1ยละ

0

ร้0อยละ

รวม

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

429

100

0

0

0

0

0

0

429

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

384

99.74

1

0.26

0

0

0

0

385

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

370

82.59

71

15.85

0

0

7

1.56

448

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

376

96.91

10

2.58

0

0

2

0.52

388

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

353

98.33

2

0.56

0

0

4

1.11

359

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

379

98.44

4

1.04

0

0

2

0.52

385

สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562

2

ร้อ2ยละ

1

ร้อ1ยละ

0

ร้0อยละ

รวม

88.62

766

10.84

9

0.13

1

0.01

7064

5006

82.43

1047

17.24

20

0.33

0

0.00

6073

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

5621

81.53

1246

18.07

27

0.39

0

0.00

6894

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

5420

88.02

695

11.29

35

0.57

5

0.08

6158

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

5361

93.87

321

5.62

4

0.07

13

0.23

5711

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

4869

81.65

1086

18.21

1

0.02

2

0.03

5963

ระดับ

3

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

6260

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ร้อ3ยละ

1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖2
1.6.1 จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
จานวนนักเรียน / ปี
๑. ห้องสมุด 120 ปีของโรงเรียน
2,382
๒. อาคารเกียรติยศ
2,382
๓. สวนวิทยาศาสตร์
2,382
๔. ห้องดนตรีไทย
2,382
๕. ห้องดนตรีสากล
2,382
๖. สวนป่า
2,382
๗. ห้องแนะแนว
2,382
๘. ห้องสืบค้น
2,382
๙. ห้องสมุดโรงเรียนกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ
2,382
๑๐. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
2,382
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2,382
12. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาเกาหลี
2,382
13. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
2,382
๑4. ศูนย์การเรียนรู้โครงการรักการอ่าน
2,382
๑5. ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน อาคาร6
2,382
๑6. ศูนย์การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
2,382
๑7. ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
2,382
๑8. ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายอาคารพละ
2,382
๑9. ห้องภูมิปัญญาพื้นบ้านสวรรคโลกอาคารเบญรงค์
2,382
20. ศาลหลวงปู่
2,382
21. ศูนย์การเรียนรูธ้ นาคารโรงเรียน
2,382
๒2. หอประชุมโดมใหญ่
2,382
23. หอประชุม 123 ปี
2,382
24. ศูนย์การเรียนรู้อาคารเกษตร
2,382
25 ศูนย์การเรียนรู้อาคารคหกรรม
2,382
26. ศูนย์การเรียนรู้อตุ สาหกรรม
2,382
27. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
2,382

1.6.2 จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
จานวนนักเรียน / ปี
๑. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
383
๒. อุทยานประวัติศาสตร์สวรรคโลก
424
๓. อุทยานแห่งชาติรามคาแหง
๔24
๔. เทิดไทฟาร์ม
350
๕. พิพิธภัณฑ์สวรรควรนายก
424
๖. ศูนย์ศึกษา และอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
383
๗. วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ (วัดพระปราง)
424
๘. ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
424
๙. โรงพยาบาลสวรรคโลก
383
๑๐. สถานีประมงน้าจืด จังหวัดสุโขทัย
150
๑๑. ห้องสมุดประชาชน อาเภอสวรรคโลก
424
๑๒. แหล่งเรียนรู้บ้านไร่โรงนา
424
๑๓. แหล่งเรียนรู้วัดสิริเขตคีรี (วัดพระร่วง)
250
๑๔. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สวรรคโลก
250
๑๕. เทศบาลสวรรคโลก
424
๑๖. แหล่งเรียนรู้โรงพักสวรรคโลก
424
๑๗. แหล่งเรียนรู้ศาลสวรรคโลก
383
๑๘. ศูนย์สาธิตการเรียนรู้การใช้เศรษฐกิจพอเพียงประชาสรรค์
383
๑๙. แหล่งเรียนรู้การทาขนมท้องถิ่นสวรรคโลก
424
๒๐. วัดหลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์
450
๒๑. แหล่งเรียนรู้ทุ่งแม่ระวิง
424
๒๒. สนามบินสวรรคโลก
424
๒๓. แหล่งเรียนรู้ประจาตาบลในสวรรคโลก
250
24. แหล่งเรียนรู้บ้านเพียงใจ
383
25. แหล่งเรียนรู้ถ้าเจ้าราม
448
26. วัดสวรรคาราม
424
27. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลาปาง
448
28. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร
383
29. วัดพิพัฒน์มงคล
424
30. วัดหลวงพ่อศิลา
382

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
๑. กระบวนการพัฒนา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดยครูจดั กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ที่สอดคล้องกับบริบทชองชุมชนและท้องถิน่ ควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน โดยใช้วธิ ีกำรที่หลำกหลำย
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ เต็มตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีกำร
ตรวจสอบ และประเมินผลควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียน อย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ มีกำรวัดและ
ประเมินผลให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทั้งรูปแบบให้ผู้เรียนได้มีการระดม
สมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และ
เน้นความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดหลากหลายใน
ประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ นาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี ่อวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร สามารถใช้องค์ความรู้และมีทกั ษะในการเรียน
ฝ่ายบริหารมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูหาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสืบค้น จัดหาคอมพิวเตอร์สื่อ
เทคโนโลยี และจัดสรรงบประมาณให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาโครงการเพื่อส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
เช่น จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ในวันเปิด
โลกวิชาการ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
กิจกรรมจัดติวหรือสอนเสริมแก่นักเรียน กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน เช่น ครอสเวิร์ด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช กิจกรรมค่าย
เยาวชนนักเขียน กิจกรรมค่ายยุวชนรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนทุกระดับชั้น โครงการรักการอ่าน โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษทุกระดับชั้น กิจกรรมปรับพื้นฐาน
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น กิจกรรมชุมนุมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษทุกระดับชั้น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษทุกระดับชั้น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการ
พัฒนาการเรียน การสอนภาษาไทย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อ่านและเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ได้จัด การเปิดโลกวิชาการ จัดแข่งขันความเป็นเลิศภายในโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนเข้า
แข่งขันความเป็นเลิศกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการโดย
ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขต ภาค และประเทศ โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วันนักประดิษฐ์ โครงการจรวด
ขวดน้า กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น บูรณาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริม
การคิดและความสามารถทางคณิตศาสตร์ เช่น ชุมนุม A-Math ชุมนุมซูโดกุ จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดและ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชุมนุมนักวิทย์น้อย ชุมนุม Science show ชุมนุมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ฯลฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิดแก้ปัญหา การทา
โครงงานในกิจกรรมบริการชุมชนในอาเภอสวรรคโลก เช่น โรงพยาบาล วัด โรงเรียนประถมศึกษา
สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ เพื่อให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ ๘ กลุ่มสาระ นิทรรศการวิชาการ โครงการนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ
มีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งโรงเรียนและทุกห้องเรียน ลงมือปฏิบัติจริง โครงการจาหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์นักเรียน
สามารถหาแหล่งวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจาหน่าย นักเรียนมีความรู้ มีกระบวนการคิด ต้นทุน กาไร
ในการจาหน่ายสินค้า นักเรียนมีวิธีการโฆษณาสินค้า เช่น ตกแต่งร้าน ติดป้ายราคา นักเรียนมีความสามัคคีในการ
ทากิจกรรม กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมซึ่งทุกห้องเรียนจัดทาโครงงานคุณธรรมเช่นในระดับชั้น ม.3
สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อให้ ผู้เรียน
มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคณ
ุ ธรรม ได้จัด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กาจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์
การสืบค้นข้อมูล แจกเอกสารแก่ผู้เรียน ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อออนไลน์
สถานศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ
ต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การทดสอบอื่นๆ ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ทางคณิตศาสตร์กจิ กรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมพัฒนางานวิจัยและการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ กิจกรรมซ่อมบารุงอุปกรณ์
การเรียนการสอนคอมฯกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ กิจกรรมอบรมจรวดขวดน้า กิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมพัฒนา
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางภาษาไทย กิจกรรมฝึกทักษะเพื่อการแข่งขันภาษาไทย จัดกิจกรรมฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมปรับพื้นฐาน

ม.๑ ม.๔ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมสนับสนุน งานวิชาการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากการสอบระดับชาติ ได้จดั กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
๖ จัดสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.๑-๖ จัดติว O-NET นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ จัด
กิจกรรมติวโดยวิทยากรภายนอกให้กับนักเรียน ม.๖กิจกรรมการติวจากศิษย์เก่าโรงเรียน นักเรียนเข้าสอบที่ศูนย์
สอบ O-NET นานักเรียนเข้าแข่งขันตามความสามารถและถนัด เช่น โครงการ สอวน.
ผลการดาเนินงาน
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคือ
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐.๔๘
สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรูด้ ้วยตนเองและทางานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในการทางานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 51.31 โดย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4582
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 62.05
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.17
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.07
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.19
กลุ่มสาระฯ ศิลปะระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.89
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ80.20
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.26
และผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นร้อยละ 3.53
ผู้เรียนมีความรู้ทกั ษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดพี ร้อมทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ผู้เรียนมีความรูท้ ักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติทดี่ ีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ๑.๒
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
สถานศึกษามีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนคือ
สถานศึกษามีการพัฒนา มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีโดยสถานศึกษากาหนดคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของ
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามสถานศึกษากาหนด เป็นแบบอย่างได้
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่ง
มีกิจกรรมสานสายใยจากใจที่ปรึกษา กิจกรรรมส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน กิจกรรมสานสายใยจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน กิจกรรมไหว้ครู ส่งเสริมพุทธศาสนา
วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมซึ่งทุกห้องเรียนจัดทาโครงงานคุณธรรม กิจกรรมวันพ่อพัฒนา
คุณลักษณะฯ เข้าค่ายพัฒนาพฤติกรรม กิจกรรมเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังโดยใช้กล้องวงจรปิด ระบบ
cantool กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมพัฒนาการสอนกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมเนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมเข้าค่ายพักเนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายพักยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญ-ประโยชน์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โครงการสถานศึกษาปลอดสารเสพติด โครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมป้องกันยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โครงการ To be number one โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการสวรรคอนันต์ประสานใจต้านภัยโลกร้อน
สถานศึกษามีการพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมใิ จในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กิจกรรมค่ายมารยาทไทย
กิจกรรมศิลปะสัญจร กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔
สถานศึกษามีการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่รว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ได้จัด
กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมสืบสานงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
To Be Number One ปี ๒๕๖2 กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมพัฒนาการสอนกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนกิจกรรมเนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมเข้าค่ายพักเนตรนารี
กิจกรรมเข้าค่ายพักยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมปรับสภาพ
นักเรียนใหม่ กิจกรรมการเชิญวิทยากรมาบรรยายการใช้ทักษะชีวติ
สถานศึกษามีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเพื่อ ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผูอ้ ื่น ได้จัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา กิจกรรมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน กิจกรรมพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาและปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ค่ายหาร จ.พิษณุโลก
ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนคือ
ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๙0 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกตามสถานศึกษากาหนด เป็นแบบอย่างได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี
ผู้เรียนร้อยละ ๘9.๙๐ มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าไว้ โดย นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดรี ้อยละ
๘๗.๐๐ นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80.23 นักเรียนมี
ความสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและภาวะเสี่ยงต่อโรครุนแรง อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศร้อยละ ๘7.๐๐

๒. จุดเด่น
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ มีความสามารถในการคิด
จาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร เพือ่ พัฒนา
ตนเองและสังคม ในการทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติทดี่ ี
พร้อมทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพ
ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตาม
สถานศึกษากาหนด เป็นแบบอย่างได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทยนักเรียนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้าน
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
๓. จุดควรพัฒนา
1. ด้านนักเรียน นักเรียนมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามสังคม ควรเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
2. นักเรียนบางคนยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ส่งผลกระทบด้านการเรียน
3. ควรเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
๔. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นโครงการต่างๆ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โครงการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โครงการพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน
โครงการกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ม.1 ม.4
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาศูนย์อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิ ยา
โครงการทัศนศึกษาทุกระดับชั้นบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการสืบสานงาน To Be -Number One
โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสวรรค์อนันต์ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นฝ่ายบริหารและจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน โดยมีการจัดทาโครงการจัดทาการมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพือ่ พัฒนาสถานศึกษา พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนา บุคลากรและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา โดยจัดทาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานกิจกรรม และรายงานโครงการ จัดทาระบบการ
ควบคุมภายใน กิจกรรมสารสนเทศนักเรียนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผนพัฒนาโรงเรียนและ
สารสนเทศ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน การทารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) โครงการพัฒนางานชุมชนและเครือข่าย การการนิเทศภายใน โรงเรียนจัดทาแบบสารวจความ
พึงพอใจและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
สถานศึกษาได้ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การเรียนการ
สอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล โครงการพัฒนาสานักงานกลุ่มพัฒนาบริหารงานวิชาการ โครงการส่งเสริม
พัฒนางานวิชาการ โครงการสนับสนุนงานวิชาการ โครงการพัฒนางานวิจัยและการศึกษา สถานศึกษาได้
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จา
ทาโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามความสนใจ จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มสาระ และภายในโรงเรียน จัดให้มีการประชุม การนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาสานักงาน
กลุ่มงานบุคคล โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ ๙5.50

สถานศึกษาได้พัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัยจัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณในโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จัดบริเวณ
ในโรงเรียนและรอบโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การบริการอาคารสถานที่ โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา โครงการพัฒนางานอนามัย โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ในโรงเรียน โครงการพัฒนางานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด โครงการห้องเรียน
คุณภาพ โครงการพัฒนาการเงินและพัสดุ
สถานศึกษาได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดย
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาจัดทาโครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน มีระบบเครือข่าย Internet ให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ ทุกพื้นที่ในโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดสืบค้นขอมูล มีการนา
ระบบ Scantool มาใช้ในการรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. ผลการพัฒนา
สถานศึกษาได้จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้
สถานศึกษาบริการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เชื่อโยงวิถีชวี ิตจริง
สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครูและ
สถานศึกษาและจัดให้มีชมุ ชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา

๓. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยนาแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากลมาเป็นกรอบในการดาเนินงานทาให้โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA ใน
รุ่นที่1 โดย ผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้นวัตกรรม SAWAN MODEL มีการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย ทุกงานมีส่วน
ร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทีช่ ัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนพัฒนาเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล จัด
สภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อต่อการบริหารจัดการและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การดาเนินงาน
และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
เช่น การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันมีความทันสมัยและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกๆงาน
ทุกๆฝ่ายเพื่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา
๕. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผนพัฒนาโรงเรียนและสารสนเทศ
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ
โครงการพัฒนางานวิจัยและการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา
โครงการพัฒนางานอนามัย
โครงการพัฒนาศูนย์อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในโรงเรียน
โครงการพัฒนางานธุรการ
โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
โครงการพัฒนาการเงินและพัสดุ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
1. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
สร้างปฏิสัมพันธ์ทดี่ ี ครูรจู้ ักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ นาผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั ของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรม
ได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้ นา เสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
โดยการจัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งมี
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต โครงการนิเทศการวิชาการแสดงผลงานครูและผลงานนักเรียน
การนาเสนอโครงงานของนักเรียน โครงการนิเทศการสู่งานอาชีพ นักเรียนทุกคนได้รวมสรุปองค์รวมความรู้ทั้งด้าน
วิชาการ การเลือกอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น
สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอและมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย โดยมี โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนโดยการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีโครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี เช่นโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน มีระบบเครือข่าย Internet ให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ ทุกพื้นที่ในโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นขอมูล (ห้องสมุด
120 ปี ) ศูนย์อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฯลฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการศึกษานอกสถานศึกษา
เช่นโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กลุ่มสาระบูรณาการกับระดับชัน้ ทุกชั้นและมีแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
3. สถานศึกษาพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดย
ใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อ นาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ โดยมี โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูท้ มี่ ีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน โครงการโครงการพัฒนาตามระบบวัดผล
ซึ่งให้ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลวิธีที่หลากหลายและถูกต้อง การจัดอบรมการวัดผลประเมินผล

สถานศึกษาพัฒนาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ นาไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาจัดส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามความสนใจ และ
ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ
และระดับชั้น ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการประชุม การนิเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรูค้ วามสามารถและ
ทักษะในการปฎิบัติงานและกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั ของสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ระดับ ดีเลิศ มีการใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
ครูผู้สอน มีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศทีด่ ี และผู้เรียน
สามารถเรียนรูร้ ่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติทดี่ ีต่อการเรียน
โรงเรียน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริมเพื่อ
นาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
ครูผู้สอน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓. จุดเด่น
การเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีการส่งเสริม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในโอกาสต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โรงเรียนให้ความสาคัญกับแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เนื่องจากการรับรู้ของผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้จากการการลงมือปฏิบัติ ดังนั้น
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความ เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นอีกทางหนึ่งสาหรับ
การส่งเสริม ศักยภาพของผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระได้จดั ทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสร้างขึ้น และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้น
๔. จุดควรพัฒนา
ครูควรทาการวิเคราะห์หลักสูตร ตามสาระการเรียนรู้ โดยกาหนดเนื้อหา ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ ห้ชัดเจน เสนอให้ผู้ปกครองรับทราบ เพื่อที่ผู้ปกครองจะใช้เป็นคู่มือประกอบในการติดตาม ทบทวน
เสริมความรูใ้ ห้แก่ผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์
ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๕. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการศึกษานอกสถานศึกษา
โครงการพัฒนาตามระบบวัดผล
โครงการพัฒนางานทะเบียน
โครงการพัฒนาบุคลากรแกนนา
โครงการพัฒนาครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสาเร็จตามทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลประเมินในรายมาตรฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคือ
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
มีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ความรูด้ ้วยตนเองและทางานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ในการทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา และผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติทดี่ ีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพ
ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตาม
สถานศึกษากาหนด เป็นแบบอย่างได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม มีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย นักเรียนยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
(อย่างหลากหลาย)มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าไว้

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้
มีบริการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อโยงวิถี
ชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครูและถานศึกษาและจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ัดของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
จริงได้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศทีด่ ี และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติทดี่ ีต่อการเรียน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริมเพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ส่วนที่ ๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของสถานศึกษาจะต้องนาไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา(๓-๕ ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น
จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
คุณภาพของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไม่ถึง
สื่อสาร และการคิดคานวณ มีความสามารถในการคิด
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
จาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
- ผู้ปกครองบางคนมีรายได้น้อยต้องไปทางาน
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ
ต่างจังหวัด บางคนนิยมไปทางานต่างถิ่นทาให้
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี นักเรียนขาดคนดูแล ขาดความรับผิดชอบใน
เหตุผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การเรียน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในการทางานอย่าง
- วิถีชีวติ ของคนในชุมชนบางเรื่องนักเรียน
สร้างสรรค์และมีคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ทกั ษะพื้นฐานใน นามาเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และปฏิบัติตน
การจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงค์
สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพ
- ค่านิยมด้านวัตถุทาให้นักเรียนมีการใช้จ่ายที่
-ผู้เรียนคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียนมีพฤติกรรม ฟุ่มเฟือย
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตาม
สถานศึกษากาหนด เป็นแบบอย่างได้ โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามมีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทยนักเรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี (อย่างหลากหลาย)พัฒนาการทางด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

จุดเด่น
กระบวนการบริหารและการจัดการ
- โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
-ครูผู้สอนพัฒนาเพื่อความเชี่ยวชาญ สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ
ติดตามประเมินผล
-จัดสภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อ
ต่อการบริหารจัดการและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
-การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
-การเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่าง
ของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในโอกาสต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
-ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน โรงเรียนให้ความสาคัญกับแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิน่
แหล่งเรียนรู้ให้มีความ เพียงพอและมีคุณภาพ
-กลุ่มสาระได้จดั ทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
-การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
-ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวทาให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

จุดควรพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการ
-จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน
ศิษย์เก่า ชุมชน มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการ
เรียนการสอน เช่น การพัฒนาด้านอาคาร
สถานที่และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
-การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบันมีความทันสมัยและนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
-ครูควรทาการวิเคราะห์หลักสูตร ตามสาระ
การเรียนรู้ โดยกาหนดเนื้อหา ช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ชดั เจน เสนอให้ผู้ปกครอง
รับทราบ เพื่อที่ผู้ปกครองจะใช้เป็นคู่มือ
ประกอบในการติดตาม ทบทวน
เสริมความรูใ้ ห้แก่ผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์
-ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

จุดเด่น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริม่ ที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
- สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ มีการ
กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายครู
ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาคครูมี
การศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอนครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษาครูจดั การเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

จุดควรพัฒนา
- ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
- ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครูออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
- ควรสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง ควรนิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ
-ควรสนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้การเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองได้

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการระดับชาติในทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้นร้อยละ 2
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ โดยมีการประเมินผลและดาเนินการแก้ไขเป็นประจา
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เช่น
จัดทาโครงงานระดับห้องและประกวดโครงงาน ทัง้ โครงงานวิชาการและโครงงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การวางแผนและคิดแก้ปัญหาร่วมกัน กาหนดให้แต่ละกลุ่มสาระสอดแทรกกระบวนการคิดไปกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ กิจกรรมผลงานทางวิชาการ
4. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วดั ของหลักสูตรทีต่ อบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
5. โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง โดยมีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
6. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม มีการสารวจสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของครูและผู้เรียน
7. โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรูท้ ั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และควร
มีการเผยแพร่ความรู้ และนาความรู้ไปใช้พร้อมทัง้ การประเมินหรือบันทึกหลักฐานร่องรอยการดาเนินงาน
8. จัดอบรมครูเพื่อพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา และ
ให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เพือ่ ให้เข้าใจและสามารถดาเนินงานโครงการได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. ขอความสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. งบประมาณในการพัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียนให้มีความทันสมัย และรองรับการใช้งานได้
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน
3. งบประมาณในการหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดีและทันสมัยในการบริการจัดการในโรงเรียน
4. การจัดอบรมพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
5. การนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ภาคผนวก

ภาคผนวก
ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2561และปีการศึกษา 2562

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

65.34

32.48

32.45

37.35

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

54.59

25.37

29.62

30.61

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด

55.91

26.98

30.22

32.98

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

55.14

26.73

30.07

33.25

กราฟแสดงข้อมูล : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจาปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

49.42

30.42

33.12

38.95

31.52

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

40.83

.80

28.02

34.82

25.67

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด

43.02

25.63

29.29

36.10

28.97

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

42.21

25.41

29.20

35.70

29.20

กราฟแสดงข้อมูล : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1-2562
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 - 2562 ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
66.26
30.43
37.49
40.64

65.34
37.35
32.48
32.45

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561 - 2562
ลดลง 1.4%
เพิ่มขึ้น 22.7%
ลดลง 13.4%
ลดลง 20.2%

กราฟแสดงข้อมูล : เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน จังหวัด สังกัด และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา
2562
ระดับ / ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
2561 2562
66.26 65.34
53.91 54.59
55.04 55.91
54.42 55.14

คณิตศาสตร์
2561 2562
37.49 32.48
28.77 25.37
30.28 26.98
30.04 26.73

วิทยาศาสตร์
2561 2562
40.64 32.45
35.24 29.62
36.43 30.22
36.1 30.07

ภาษาอังกฤษ
2561 2562
30.43 37.35
27.34 30.61
29.1 32.98
29.45 33.25

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน จังหวัด สังกัด และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561
กับปีการศึกษา 2562
ระดับ / รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

ลดลง 1.39%

ลดลง 13.36%

ลดลง 20.15%

เพิ่มขึ้น 22.74%

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

เพิ่มขึ้น 1.26%

ลดลง 11.82%

ลดลง 15.95%

เพิ่มขึ้น 11.96%

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด

เพิ่มขึ้น 1.58%

ลดลง 10.90%

ลดลง 17.05%

เพิ่มขึ้น 13.33%

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

เพิ่มขึ้น 1.32%

ลดลง 11.02%

ลดลง 16.70%

เพิ่มขื้น 12.90%

ภาคผนวก
ผลการทดสอบระดับชาติ ม.6 ปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบระดับชาติ ม.6 ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ม.6 ปีการศึกษา 2561และปีการศึกษา 2562

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 - 2562 ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561 - 2562

54.77
36.95
33.81
38.85
33.61

49.42
30.42
33.12
38.95
31.52

ลดลง 9.77%
ลดลง 17.67%
ลดลง 2.04%
เพิ่มขึ้น 0.26%
ลดลง 6.22%

กราฟแสดงข้อมูล : เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา๒๕๖1-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน จังหวัด สังกัด และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562

ระดับ / ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด
สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562
54.77 49.42 36.95 30.42 33.81 33.12 38.85 38.95 33.61 31.52
45.89 40.83 28.33 22.80 29.58 28.02 34.24 34.82 27.28 25.67
48.16 43.02 31.04 25.63 30.75 29.29 35.48 36.1 31.15 28.97
47.31 42.21 30.72 25.41 30.51 29.2 35.16 35.7 31.41

29.2

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน จังหวัด สังกัด และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561
กับปีการศึกษา 2562
ระดับ / รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

ลดลง 9.77%

ลดลง 17.67

ลดลง 2.04% เพิ่มขึ้น 0.26% ลดลง 6.22%

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด

ลดลง 11.03%

ลดลง 19.52

ลดลง 5.27% เพิ่มขึ้น 1.69% ลดลง 5.90%

ลดลง 10.67%

ลดลง 17.43

ลดลง 4.75% เพิ่มขึ้น 1.75%

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ลดลง 10.78%

ลดลง 17.29

ลดลง 4.29% เพิ่มขึ้น 1.54% ลดลง 7.04%

ลดลง 7%

ผลสัมฤทธิก์ ารเรียน ม.1-ม.6
ผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามระดับชั้น
ระดับ / ผลกำรเรียน

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส

ขส

sd

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

66.19

31.86

1.94

3

1.02

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

70.17

27.93

1.88

3.13

1.02

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

64.24

32.88

2.88

3

1.1

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

68.5

28.64

2.83

3.1

1.1

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

73.83

24.07

2.1

3.21

1

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

79.69

19.79

0.53

3.35

0.82

จำกตำรำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสรุปผลได้
ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 66.19 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 1.94
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 70.17 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 1.88
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 64.24 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 2.88
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 68.5 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 2.83
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 73.83 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 2.1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 79.69 ไม่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ 0.53

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสำระ / ผลกำรเรียน

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส ขส

ภำษำไทย

77.22

22.21

0.58

3.20

คณิตศำสตร์

46.23

50.95

2.82

2.58

วิทยำศำสตร์

65.54

31.48

2.98

2.40

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

74.11

24.88

1.02

3.26

สุขศึกษำ พลศึกษำ

89.19

10.54

0.27

3.61

ศิลปศึกษำ

74.09

21.24

4.67

3.18

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

75.62

22.78

1.60

3.23

ภำษำอังกฤษ

63.31

33.92

2.77

2.96

ภำษำต่ำงประเทศ

75.67

23.67

0.67

3.36

จำกตำรำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สรุปผลได้ ดังนี้
กลุ่มสำระภำษำไทย

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 77.22 ไม่ผ่ำนร้อยละ 0.58

กลุ่มสำระคณิตศำสตร์

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 46.23 ไม่ผ่ำนร้อยละ 2.82

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 65.52 ไม่ผ่ำนร้อยละ 2.4

กลุ่มสำระสังคมศึกษำ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 74.11 ไม่ผ่ำนร้อยละ 1.02

กลุ่มสำระสุขศึกษำ พลศึกษำ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 89.19 ไม่ผ่ำนร้อยละ 0.27

กลุ่มสำระศิลปศึกษำ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 74.09 ไม่ผ่ำนร้อยละ 4.67

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 75.62ไม่ผ่ำนร้อยละ1.60

กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 63.31 ไม่ผำ่ นร้อยละ 2.77
กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ

มีผลกำรเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 75.62ไม่ผ่ำนร้อยละ0.67

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
37.08 26.62 17.85 9.08 4.92 2.92 1.23 0.31
ภำษำไทย
31.39 12.94 11.97 12.19 14.02 10.14 5.18 2.16
คณิตศำสตร์
28.30 16.86 14.21 8.68 8.55 5.91 11.95 5.53
วิทยำศำสตร์
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม 25.90 15.44 17.16 13.81 11.31 6.32 9.36 0.70
36.33 30.49 22.20 8.18 2.22 0.12 0.00 0.47
สุขศึกษำ พลศึกษำ
38.21 13.57 15.54 12.86 7.14 4.11 4.82 2.32
ศิลปศึกษำ
45.28 15.33 12.83 7.84 10.52 4.81 2.67 0.71
กำรงำนอำชีพ
31.66 10.16 12.97 11.92 10.98 7.71 12.03 2.57
ภำษำอังกฤษ

ร้อยละ

กราฟแสดงค่ าร้ อยละผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
27.91 18.15 35.27 10.10 4.79 1.37 2.40 0.00
ภำษำไทย
23.35 9.34 10.06 12.34 14.01 13.29 14.61 2.99
คณิตศำสตร์
47.90 15.55 9.94 7.56 6.30 5.88 5.18 1.68
วิทยำศำสตร์
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม 50.13 10.56 12.99 11.34 7.10 4.07 1.39 2.42
62.21 18.18 12.73 5.32 1.56 0.00 0.00 0.00
สุขศึกษำ พลศึกษำ
40.91 14.23 10.47 8.89 5.93 4.15 10.08 5.34
ศิลปศึกษำ
44.86 9.09 12.06 18.38 12.25 2.96 0.40 0.00
กำรงำนอำชีพ
44.68 9.74 11.56 8.96 7.4
5.58 9.74 2.34
ภำษำอังกฤษ
กราฟแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
ร้อยละ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่
2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
ภำษำไทย
21.92 19.91 13.87 13.20 15.44 7.16 6.04 2.01
คณิตศำสตร์
15.07 8.72 10.09 12.33 14.57 12.45 32.63 2.86
วิทยำศำสตร์
24.74 14.20 17.13 18.01 11.71 7.61 2.64 3.95
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม
46.64 14.37 15.60 8.67 6.38 4.42 2.96 0.95
สุขศึกษำ พลศึกษำ
42.73 22.15 17.90 8.39 2.35 5.59 0.89 0.00
ศิลปศึกษำ
46.65 10.41 11.15 8.36 5.95 3.90 3.90 8.18
กำรงำนอำชีพ
33.78 22.60 19.02 11.41 11.63 4.47 16.11 0.00
ภำษำอังกฤษ
30.86 8.70 9.20 10.29 12.56 6.82 15.73 5.84
ภำษำต่ำงประเทศ
75.00 3.85 7.69 3.85 1.92 1.92 5.77 0.00
กราฟแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
ร้อยละ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
ภำษำไทย
45.47 18.76 15.58 8.74 5.41 2.54 3.02 0.00
คณิตศำสตร์
15.65 7.67 9.11 10.22 17.09 18.05 16.45 5.75
วิทยำศำสตร์
27.95 9.65 12.54 11.53 10.23 10.09 13.83 4.03
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม 47.34 10.83 14.27 9.55 5.71 5.61 5.41 1.28
สุขศึกษำ พลศึกษำ
84.60 9.72 3.55 1.42 0.24 0.00 0.00 0.47
ศิลปศึกษำ
53.92 11.75 9.64 7.68 4.37 4.97 4.67 2.86
กำรงำนอำชีพ
40.76 16.82 18.96 10.90 1.42 2.37 3.55 4.74
ภำษำอังกฤษ
52.09 9.47 11.14 7.06 6.31 5.01 5.48 3.25
ภำษำต่ำงประเทศ
46.84 8.42 10.00 9.47 5.79 2.63 15.79 1.05
กราฟแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
ร้อยละ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
ภำษำไทย
42.96 17.15 15.52 13.36 6.32 1.99 2.35 0.36
คณิตศำสตร์
27.18 12.94 13.43 9.39 13.75 6.96 12.94 3.40
วิทยำศำสตร์
28.39 15.86 19.95 16.50 8.44 3.20 4.73 2.94
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม
52.09 17.36 16.04 9.12 2.53 1.98 0.77 0.11
สุขศึกษำ พลศึกษำ
99.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.27
ศิลปศึกษำ
63.07 6.54 6.01 5.48 3.53 3.71 5.12 3.00
กำรงำนอำชีพ
60.27 18.92 8.92 3.51 1.35 2.70 1.35 2.97
ภำษำอังกฤษ
43.31 11.57 11.19 6.12 7.93 8.51 9.85 1.53
ภำษำต่ำงประเทศ
53.66 10.98 14.63 9.15 6.10 3.66 1.22 0.61
กราฟแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
แยกตามกลุ่มสาระ

ตารางแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียน
ที่ 2
แยกตามกลุ่มสาระ
รายวิชา
4
3.5
3
2.5
2
1.5 1
0
ภำษำไทย
41.12 28.62 13.49 7.73 4.44 3.95 0.33 0.33
คณิตศำสตร์
31.55 20.98 10.26 21.29 7.35 2.91 5.21 0.46
วิทยำศำสตร์
48.76 20.29 14.60 9.42 3.21 1.55 1.86 0.31
สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม 50.07 20.95 13.06
44 4.35 1.77 1.09 0.27
สุขศึกษำ พลศึกษำ
51.97 15.76 10.34 6.90 6.16 4.43 3.69 0.74
ศิลปศึกษำ
62.06 16.86 11.30 4.55 1.52 1.85 1.35 0.51
กำรงำนอำชีพ
42.03 28.10 15.70 2.53 4.05 3.29 3.29 1.01
ภำษำอังกฤษ
38.20 16.05 16.37 11.65 10.81 3.88 2.41 0.63
ภำษำต่ำงประเทศ
66.49 7.22 6.19 5.67 5.15 2.58 6.19 0.52
กราฟค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ร้อยละ

สรุปการเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562

ระดับ

3

ร้อยละ
3

2

ร้อยละ
2

1

ร้อ1ยละ

0

ร้0อยละ

รวม

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

429

100

0

0

0

0

0

0

429

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

384

99.74

1

0.26

0

0

0

0

385

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

370

82.59

71

15.85

0

0

7

1.56

448

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

376

96.91

10

2.58

0

0

2

0.52

388

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

353

98.33

2

0.56

0

0

4

1.11

359

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

379

98.44

4

1.04

0

0

2

0.52

385

สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562

2

ร้อ2ยละ

1

ร้อ1ยละ

0

ร้0อยละ

รวม

88.62

766

10.84

9

0.13

1

0.01

7064

5006

82.43

1047

17.24

20

0.33

0

0.00

6073

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

5621

81.53

1246

18.07

27

0.39

0

0.00

6894

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

5420

88.02

695

11.29

35

0.57

5

0.08

6158

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

5361

93.87

321

5.62

4

0.07

13

0.23

5711

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

4869

81.65

1086

18.21

1

0.02

2

0.03

5963

ระดับ

3

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

6260

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ร้อ3ยละ

รายงานสัมฤทธิ์การบริหารและการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
การนานักเรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการ

รายงานสัมฤทธิ์การบริหารและการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
1. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
หมายเหตุ
1. การประกวดทานองเสนาะ
30 ม.ค. 2562 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เนื่องในงานวันพ่อขุนรามมหาราชประจาปี
สุโขทัย
2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
๒ การประกวดกลอนสุภาพในหัวข้อ “รักษ์
6 เม.ย. 2562 สมาคมกวีร่วมสมัย
ภาษาไทย” รางวัลที่ได้รบั รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
3 เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลได้คะแนน
1 พ.ค. 2562 สพม. เขต 38
ทดสอบวิชาภาษาไทยสูงสุดของ สพม. เขต
38 คิดเป็นร้อยละ 66.26 จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561
4 เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลได้คะแนน
1 พ.ค. 2562 สพม. เขต 38
ทดสอบวิชาภาษาไทยสูงสุดของ สพม. เขต
38 คิดเป็นร้อยละ 54.77 จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา 2561
5 การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “พ่อ 26 พ.ค. 2562 มูลนิธิ รศ.ดร.มังกร
ขุนรามคาแหง บอกกล่าวเล่าขานลูกหลาน
ทองสุขดี
ว่าอย่างไร” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญ
เงินจานวน 1 คน และ เหรียญทองแดง
จานวน ๒๑ คน
6 การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ
ครั้งที่ 48 ประจาปี ธนาคารธนชาติ
ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
2562
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เข้าร่วมการแข่งขัน)

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
7 โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนการ 24 ส.ค. 2562 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราช
แข่งขันตอบคาถามจากสารานุกรมไทย
ธานีภาค310-1อ2
เยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจาปี 2562
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ประจาปี 2562
8 การแข่งภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่๑๖ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
(เข้าร่วมการแข่งขัน)
9 โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้
ความสามารถทางวิชาภาษาไทย บริษัท
ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จากัด ครั้งที่ ๑๗
ประจาปีการศึกษา 2562
1. มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับรางวัลคะแนน
สูงสุดระดับจังหวัดจานวน ๑ คน
๒. มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัล
คะแนนสูงสุดระดับประเทศจานวน ๑ คน
คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดจานวน ๑ คน
๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัล
คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดจานวน ๑ คน
4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล
คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดจานวน 2 คน
๕. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล
คะแนนสูงสุดระดับภาคเหนือจานวน1 คน
๖. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัล
คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด จานวน 3 คน

7-8 ก.ย. 2562

มูลนิธิร่มฉัตร

7 ต.ค. 2562

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์
จากัด

10 กิจกรรมการแข่งขัน คาคม (เกมต่อคาศัพท์
ภาษาไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ทั้งสองระดับ

30 พ.ย. 2562

โรงเรียนพิชัย อาเภอพิชยั
จังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเหตุ

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
11 รางวัลเยาวชนผู้มีความสามารถด้าน
4 ธ.ค. 2562
การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี 2562
๑2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่
21-23 ธ.ค.
69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
2562
๑. กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. กิจกรรมการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย
(คาคมเดิม)ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
3. กิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานทานอง
เสนาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง
4. กิจกรรมการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย
(คาคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
13 การประกวดกิจกรรมการแข่งขันเนื่องใน
17-19 ม.ค.
งานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ประจาปี
2562
2563
๑. กิจกรรมการประกวดคัดลายมือลายสือ
ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน
2. กิจกรรมการประกวดคัดลายมือลายสือ
ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. กิจกรรมการประกวดเขียนลายสือไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน
4. กิจกรรมการประกวดเขียนลายสือไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุโขทัย
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุโขทัย

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายงานสัมฤทธิ์การบริหารและการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
2. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1 แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิรด์ เกม เอแม็ท คาคม 5 - 6 มกราคม
สมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท
และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22
2562
คาคม และซูโดกุ แห่ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมซูโดกุ ม.ปลาย
ประเทศไทย
2 แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์
17 - 18 สิงหาคม สมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท
ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ได้รบั รางวัลลาดับที่ 7 2562
คาคม และซูโดกุ แห่ง
กิจกรรมซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา
ประเทศไทย
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับ 12 -13 กันยายน สพฐ.
เขตพื้นที่
2562
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 –
ม.3
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมเวท
คณิต ม.1 – ม.3
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
กิจกรรมเอแม็ท ม.1 – ม.3
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
กิจกรรมซูโดกุ ม.1 – ม.3
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ซูโดกุ
ม.4 – ม.6
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์
ม.4-ม.6
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้
ม.4 - ม.6

หมายเหตุ
ถ้วยรางวัล
และเกียรติ
บัตร
เหรียญ
รางวัลและ
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

ที่

4

5.

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับ
ภาคเหนือ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เหรียญทอง กิจกรรม ซูโดกุ ม.4 – ม.
6
ครอสเวิรด์ เกม เอแม็ท คาคมและซูโดกุ ครั้ง
ที่ 6 และคิดเลขเร็วครั้งที่ 4

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

หมายเหตุ

21 -23 ธันวาคม
2562

สพฐ.

เกียรติบัตร

30 พฤศจิกายน
2562

โรงเรียนพิชัย

ถ้วยรางวัล
เงินรางวัล
และเกียรติ
บัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานสัมฤทธิ์การบริหารและการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล หมายเหตุ
1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
3 สิงหาคม 2562
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวกฤติกา ขวัญนาค
เศรษฐศาสตร์และการ
นางสาวอรไพลิน หน่อจาปา
สื่อสาร มหาวิทยาลัย
นางสาวจีรวรรณ ภูทวี
นเรศวร
2 รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหา
3 สิงหาคม 2562
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวอธิชา นายอง
เศรษฐศาสตร์และการ
นางสาวมัลลิกา บุญส่ง
สื่อสาร มหาวิทยาลัย
นางสาวปานวาด ขันติโชติ
นเรศวร
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
สิงหาคม 2562
ศาลจังหวัด
ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
สวรรคโลก
นางสาววรรณรัตน์ ประหลาดเนตร
นางสาวเพ็ญพิชชา กุลหะสิต
นางสาวอธิชา นายอง
4 รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
24-25 สิงหาคม 2562
มูลนิธิร่มฉัตร
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 11
นางสาวอธิชา นายอง
นางสาวจีรวรรณ ภูทวี
นางสาวอรไพลิน หน่อจาปา
นางสาวกฤติกา ขวัญนาค
5 รางวัลชมเชยการแข่งขันประวัติศาสตร์
23-24 พฤศจิกายน
มูลนิธิร่มฉัตร
เพชรยอดมงกุฎ
2562
ครั้งที่ 12 ได้ลาดับที่ 29
เด็กหญิงอชิรญาณ์ สร้อยสน
6 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
12-14 กันยายน 2562
สพม.38
อันดับ 1 ประกวดเพลงคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ครั้งที่
62
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ถิ่นถา
เด็กหญิงณัฐฐา เทพจัน
เด็กหญิงณัฐวดี ทักษิณ

7

8

9

10

11

เด็กหญิงบุญยาพร ทาไร่
เด็กหญิงเกศราพร เตือประโคน
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประกวดเพลงคุณธรรม
ระดับชั้น ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ครั้งที่
62
นางสาวจันทร์จริ า มาตทอง
นางสาวชาลินี พยัคฆ์
นางสาวพัชรพร เวียนระวัง
นางสาวภัทรพร แก้วทุ่ง
นางสาวรติมา โคตรสงคราม
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น
ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62
นายกิตติภัฎ ศรีสวัสดิ์
นายธนกฤต ศรีแก้ว
นายธนาวุฒิ สอนวงศ์
นายรัชต บุญญฤทธิ์
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น
ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62
เด็กหญิงณัฐนิชา อินนารี
เด็กชายธนวัฒน์ สุภาจันทร์
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประกวดมารยาทระดับชั้น ม.
4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62
นายจิตรภณ พิพิธทอง
นางสาวปุณยาพร พิเชษถาวร
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62
เด็กหญิงปณิดา คงกระพันธ์

12-14 กันยายน 2562

สพม.38

12-14 กันยายน 2562

สพม.38

12-14 กันยายน 2562

สพม.38

12-14 กันยายน 2562

สพม.38

12-14 กันยายน 2562

สพม.38

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
12 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.
4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62
นางสาวกมลชนก วงศ์โดยหวัง
13 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น
ม.-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62
นางสาวกฤติยา เหมือนชู
เด็กหญิงชญานิศ หลวงนุช
นางสาวธัญสุดา เรืองดี
เด็กหญิงนิชานันท์ คนขยัน
เด็กหญิงปาลิกา อนันโชคเจริญ
เด็กหญิงปิยาภรณ์ เดสูงเนินเด็กหญิงพิช
ชานันท์ กันทะบุญ
นางสาวมลญา พินศรี
เด็กหญิงรัตนรินทร์ พรมนรินทร์
นางสาวรัตนพร ขอบทอง
14 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.
1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
เด็กหญิงปณิดา คงกระพันธ์
15 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.
4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
นางสาวกมลชนก วงศ์โดยหวัง
16 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น
ม.-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
นางสาวกฤติยา เหมือนชู
เด็กหญิงชญานิศ หลวงนุช

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
12-14 กันยายน 2562
สพม.38

12-14 กันยายน 2562

สพม.38

21-22 ธันวาคม 2563

สพฐ

21-22 ธันวาคม 2563

สพฐ

21-22 ธันวาคม 2563

สพฐ

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
นางสาวธัญสุดา เรืองดี
เด็กหญิงนิชานันท์ คนขยัน
เด็กหญิงปาลิกา อนันโชคเจริญ
เด็กหญิงปิยาภรณ์ เดสูงเนินเด็กหญิงพิช
ชานันท์ กันทะบุญ
นางสาวมลญา พินศรี
เด็กหญิงรัตนรินทร์ พรมนรินทร์
นางสาวรัตนพร ขอบทอง

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
21-22 ธันวาคม 2563
สพฐ

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายงานสัมฤทธิ์การบริหารและการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
4. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล หมายเหตุ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”
1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
10 พ.ย. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
และจังหวัดตาก
ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
10 พ.ย. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
และจังหวัดตาก
ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”
3 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
10 พ.ย. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้
และจังหวัดตาก
รุ่นน้าหนักไม่เกิน 55 กก. หญิง
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค
5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”
4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
10 พ.ย. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้
และจังหวัดตาก
ทีมชาย รุ่นน้าหนักไม่เกิน 55 กก.
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค
5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”
5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
10 พ.ย. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้
และจังหวัดตาก
ทีมชาย รุ่นน้าหนักไม่เกิน 55 กก.
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค
5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”
6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
10 พ.ย. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด
และจังหวัดตาก
ประเภทต่อสู้ทีมชาย รุน่ น้าหนักไม่เกิน
55 กก. ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”
7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
10 พ.ย. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด
และจังหวัดตาก
ประเภทต่อสู้ทีมชาย รุน่ น้าหนักไม่เกิน
55 กก. ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”

ที่
ชือ่ ผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”
8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
1- 10 พ.ย. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
และจังหวัดตาก
ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36
“ตากเกมส์”
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจาปี 2563
9 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
20 พ.ย. 2563 กรมพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาเปตอง
และจังหวัดพิจติ ร
ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
ประจาปี 2563
10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
20 พ.ย. 2563 กรมพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
และจังหวัดพิจติ ร
ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
ประจาปี 2563
11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
20 พ.ย. 2563 กรมพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
และจังหวัดพิจติ ร
ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
ประจาปี 2563
12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 12-20 พ.ย. 2563 กรมพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้
และจังหวัดพิจติ ร
รุ่นน้าหนักไม่เกิน 55 กก. ชาย
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจาปี 2563
13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
12-20 พ.ย. 2563 กรมพลศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด
และจังหวัดพิจติ ร
ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักไม่เกิน 59 กก.
ชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41
ประจาปี 2563

หมายเหตุ

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
หมายเหตุ
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจาปี 2563
14 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
12-20 พ.ย.
กรมพลศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด
2563
และจังหวัดพิจติ ร
ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักไม่เกิน 45 กก.
ชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจาปี 2563
15 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
12-20 พ.ย.
กรมพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภททีม
2563
และจังหวัดพิจติ ร
ชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจาปี 2563
16 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
12-20 พ.ย.
กรมพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทบุคคล
2563
และจังหวัดพิจติ ร
ชายคู่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจาปี
2563
17 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
12-20 พ.ย.
กรมพลศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
2563
และจังหวัดพิจติ ร
ประเภทคู่ผสม ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
ประจาปี 2563
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 “มัธยมสุโขทัยเกมส์ ครั้งที่
8”
18 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่นทั่วไป ชาย
19 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่นทั่วไป หญิง
20 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่น 13 ปี ชาย
21 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่น 15 ปี ชาย
22 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่น 15 ปี
มัธยมศึกษา เขต 38

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
หมายเหตุ
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 “มัธยมสุโขทัยเกมส์ ครั้งที่
8”
23 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่นทั่วไป หญิง
24 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่นทั่วไป ชาย
25 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่น 13 ชาย
26 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุน่ 15 ปี ชาย
มัธยมศึกษา เขต 38
27 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุน่ ทั่วไป หญิง
มัธยมศึกษา เขต 38
28 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นทั่วไปชาย
มัธยมศึกษา เขต 38
29 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่นทั่วไปชาย
30 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
มัธยมศึกษา เขต 38
ชายหาด รุ่น 13 ปี หญิง
31 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
มัธยมศึกษา เขต 38
ชายหาด รุ่น 15 ปี หญิง
32 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
มัธยมศึกษา เขต 38
ชายหาด รุ่นทั่วไปชาย
33 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่นทั่วไปชาย
34 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทองแดง) ฟุตซอลชาย รุ่นทั่วไป
มัธยมศึกษา เขต 38

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
หมายเหตุ
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 “มัธยมสุโขทัยเกมส์ ครั้งที่
8”
35 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันหมากรุก รุ่น 15 ปี หญิง
มัธยมศึกษา เขต 38
36 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันหมากรุก รุ่นทั่วไปชาย
มัธยมศึกษา เขต 38
37 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันหมากรุก รุ่น 15 ปี
มัธยมศึกษา เขต 38
ชาย
38 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันหมากรุก รุ่นทั่วไป
มัธยมศึกษา เขต 38
หญิง
39 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันหมากฮอส รุน่ 15 ปี ชาย
มัธยมศึกษา เขต 38
40 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันหมากฮอส รุน่ ทั่วไปหญิง
มัธยมศึกษา เขต 38
41 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันหมากฮอส
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่น 13 ปี หญิง
42 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
18 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันหมากฮอส
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่นทั่วไปชาย
43 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันวิ่งผลัดผสม รุ่น 13 ปีหญิง
มัธยมศึกษา เขต 38
44 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันวิ่งผลัดผสม รุ่น 13 ปีชาย
มัธยมศึกษา เขต 38
45 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันขว้างจักร รุน่ 13 ปีหญิง
มัธยมศึกษา เขต 38
46 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันทุ่มน้าหนัก รุ่น 13 ปีหญิง
มัธยมศึกษา เขต 38
47 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร รุ่น 15 ปี
มัธยมศึกษา เขต 38
หญิง
48 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร รุ่น 15 ปีชาย
มัธยมศึกษา เขต 38
49 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขัน 23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิ่ง 4x400 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย
มัธยมศึกษา เขต 38

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
หมายเหตุ
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 “มัธยมสุโขทัยเกมส์ ครั้งที่
8”
50 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร รุ่น 15 ปี
มัธยมศึกษา เขต 38
ชาย
51 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญ
23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เงิน) การแข่งขันวิ่ง 400 เมตร
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่นทั่วไปชาย
52 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
23 ส.ค. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทองแดง) การแข่งขันวิ่งผลัดผสม
มัธยมศึกษา เขต 38
รุ่นทั่วไปชาย
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2562
53 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
การแข่งขันวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
54 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 100
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
55 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 200
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
56 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 800
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
57 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
การแข่งขันกรีฑา ประเภทขว้างจักรหญิง
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
58 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
การแข่งขันกรีฑา ประเภททุ่มน้าหนัก
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
59 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14
ปี

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
60 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด
4x400 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14
ปี
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จังหวัดสุโขทัย
61 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด
4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18
ปี
62 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 200 เมตร
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
63 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 3,000
เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
64 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ
ทองแดง) การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง
5,000 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18
ปี
65 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
66 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
บุคคล ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
67 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
68 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
บุคคล หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
69 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
บุคคล ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
ประจาปี 2562
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
70 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
71 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จังหวัดสุโขทัย
72 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
บุคคล ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
73 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
บุคคล ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
74 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
75 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
76 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
77 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
บุคคล ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
78 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
บุคคล หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
79 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
เงิน) การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
ประจาปี 2562
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
21 ส.ค. 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปีที่ได้รับ
80 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 (เหรียญ
21 ส.ค. 2562
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2562
81 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
82 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2562
83 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
84 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
85 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป
86 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
เงิน)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
87 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
เงิน)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
88 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
ทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
89 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด
4x100เมตร (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 15
ปี
90 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย, สมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปีที่ได้รับ
4x100เมตร (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 15
ปี
91 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
เงิน)การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด
4x400เมตร (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 15
ปี
92 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
ทองแดง) การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง
200 เมตร (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
93 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
ทองแดง) การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง
200 เมตร (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2562
93 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
ทองแดง) การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง
400 เมตร (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
94 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
ทองแดง) การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง
4x100เมตร (หญิง) รุน่ อายุไม่เกิน 15
ปี
95 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด
4x100เมตร (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18
ปี
96 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 100 เมตร
(ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
97 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 200 เมตร
(ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
98 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
เงิน)
ประเภทวิ่ง 100 เมตร (ชาย)
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
99 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
22 ก.พ. 2562
เงิน)
ประเภทวิ่ง 200 เมตร (ชาย)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
100 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
ประเภทวิ่ง 1,500 เมตร (ชาย)
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
101 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 (เหรียญ
เงิน)
ประเภทวิ่ง 3,000 เมตร (ชาย)
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วัน เดือน ปีที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

22 ก.พ. 2562

จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย

22 ก.พ. 2562

จังหวัดสุโขทัย,
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สุโขทัย

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
รายงานสัมฤทธิ์การบริหารและการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
5. กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปศึกษา
ที่ ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
ชื่อนักเรียน
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบ
หมายเหตุ
รางวัล
๑ เข้าร่วมการแข่งขันวาด
ภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐
ประจาปี ๒๕๖๒
๒ เข้าร่วมการแข่งขันวาด
ภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
๓ รางวัลชมเชย การแข่งขัน
การประกวดภาพศิลปะ
จากเมล็ดพืช ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ส่วนภูมิภาค ประจาปี
๒๕๖๒
๔ เข้าร่วมประกวดวาดภาพ
เทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพเจ้า
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ภายใต้กรอบ
แนวคิด “การอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งมรดกโลก
โดยเยาวชน”

เด็กชายเตชินท์ ขาคม
เด็กหญิงพีรดา กระดิ่ง

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวทาริกา ต้อนไล่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวสุทธิปริยา อินนารี
นางสาวพัชราภา บู่ทอง
เด็กหญิงรัตนพร เจือนาค
เด็กหญิงกมลชนก คามา
อ้าย

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

นางสาวทาริกา ต้อนไล่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สานักงานศิลปากร
นางสาวสุทธิปริยา อินนารี
ที่ ๖ สุโขทัย
เด็กหญิงธารารัตน์ อัศวะ
กรมศิลปากร
ภูมิ
กระทรวงวัฒนธรรม

ที่ ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
๕ รางวัลชมเชย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดวาดภาพ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพเจ้า
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ภายใต้กรอบ
แนวคิด “การอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งมรดกโลก
โดยเยาวชน”
๖ รางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขัน
"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.
๗ รางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขัน
"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.
6
๘ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๒
การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3
๙ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๑
การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6
๑๐ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๑
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3

ชื่อนักเรียน

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

นางสาวสุทธิปริยา อินนารี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรมศิลปากรร่วมกับ
กองทุนพระองค์เจ้า
วิมลฉัตร

เด็กหญิงธารารัตน์ อัศวะภูมิ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
นางสาวสุทธิปริยา อินนารี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
เด็กชายชนกันต์ ขุนเพ็ชร

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

นางสาวทาริกา ต้อนไล่

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

เด็กหญิงปวริศา เชยวัดเกาะ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

หมายเหตุ

ที่ ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
๑๑ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๑
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6
๑๒ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๑
การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.1-ม.3
๑๓ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๒
การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.4-ม.6
๑๔ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๒
การแข่งขันสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ม.1ม.3
๑๕ รางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น (Drawing)
ม.1-ม.3
๑๖ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๑
การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.4ม.6
๑๗ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๑
การแข่งขันประติมากรรม
ม.1-ม.3

ชื่อนักเรียน

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

เด็กชายวรัญญ ชุนณะวรรณ์ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
เด็กชายเตชินท์ ขาคม

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

นางสาวกนกอร อ่อนละมูล ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
นางสาวพัชราภา บู่ทอง
เด็กหญิงรัตนพร เจือนาค

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

เด็กชายนิติภูมิ สังเขป

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

นายวรินทร์ ศรีสวุ รรณ

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

เด็กชายธนภัทร ศรณรงค์ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
เด็กชายสิทธิชัย เรือน
การศึกษามัธยมศึกษา
เพ็ชร
เขต ๓๘
เด็กชายอัษฎาวุธ แผ่วทิ ยา

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงาน/รางวัลที่
ได้รับ

๑๘ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๒
การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.4-ม.6
๑๙ รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่๑
การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6

๒๐

๒๑
๒๒
๒๓

๒๔

๒๕

ชื่อนักเรียน
นายกรธวัช ทองพรม
นางสาวลูกแก้ว สาอาง
นายเกียรติศักดิ์ รอดทอง

นายกฤษาณลักษณ์ กาบาง
นายกษิดิศ เจริญสุข
นายกันติชา มั่นสวาทะ
ไพบูลย์
นายธนาดล ภู่แย้ม
นายสรวิชญ์ เหมือนเพชร
นายอานุภาพ อุปวาณิช
รางวัลระดับเหรียญทอง นายชัยมงคล ก้านแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่๒
การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ม.4-ม.6
เข้าร่วม การแข่งขันขับ นางสาวธาราทิพย์ บุญเกษม
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
เข้าร่วม การแข่งขันขับ นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
เดช
ประเภทหญิง ม.4-ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง นายณัฐฐกิตติ์ โผผิน
รองชนะเลิศอันดับที่๒
การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.4-ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงปุณยวีร์ ธรรมกุล
ชนะเลิศ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวสุธาสิณี จันทร์นวล
รองชนะเลิศอันดับที่๒
การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงาน/รางวัลที่
ได้รับ

ชื่อนักเรียน

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

๒๖ เข้าร่วม การแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย
ม.4-ม.6
๒๗ เข้าร่วม การแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
๒๘ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่๑ การ
ประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble)
ม.4-ม.6

นายณัฐฐกิตติ์ โผผิน

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

นางสาวภัทรียา บริสุทธิ์

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

นางสาวชลธิชา คานึงครวญ
นายธนดล แสงสว่าง
นางสาวปานขวัญ ลิ้นจีข่ าว
นายพรชัย บุญประดับ
นางสาววราภรณ์ จาเริญ
นายศุภกร ปักษี
นายอภิธาร มณฑา
นายโชติพงศ์ ลิสวน

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

๒๙ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่๒ การ
แข่งขันเดี่ยวฆ้องวง
ใหญ่ ม.1-ม.3
๓๐ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่๒ การ
แข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.
4-ม.6
๓๑ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.
4-ม.6
๓๒ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเดี่ยวขลุ่ย
เพียงออ ม.4-ม.6

เด็กชายรัชพล ศรีสงคราม

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

นางสาวธิดารัตน์ แสงบรรเจิด ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
กุล
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘
นายโสภณวิชญ์ เอี่ยมแจง

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

นายอินทัช อินทะจันทร์

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงาน/รางวัลที่
ได้รับ

๓๓ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่๑
การแข่งขันการขับร้อง
เพลงไทย ม.4-ม.6
๓๔ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันวง
เครื่องสายวงเล็กผสม
ขิม ม.1-ม.6

ชื่อนักเรียน
นางสาวกชกร เรืองทุ่ง

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

นางสาวกชกร เรืองทุ่ง
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
นายณัฐภัทร แสงเทียน
นายณัฐวัตร กฤษณะพันธุ์
นายณัฐวุฒิ เนื่องกันทา
นางสาวธิดารัตน์ แสงบรรเจิด
กุล
เด็กหญิงพิชญาภัค แสงเทียน
นายมงคล อินทร์สวน
นายวิรุจน์ ทองอินทร์
นายอิทธิพทั ธ์ ดวงสมร
๓๕ รางวัลระดับเหรียญ นางสาวกชกร เรืองทุ่ง
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
ทอง ชนะเลิศ
นายณัฐภัทร แสงเทียน
การแข่งขันวงปี่พาทย์ นายณัฐวัตร กฤษณะพันธ์
ไม้นวมผสมเครื่องสาย เด็กชายณฐสิทธิ์ พิลึก
เครื่องเดี่ยวม.1-ม.6 นายธันวา แจ้งจารัส
นางสาวธิดารัตน์ แสงบรรเจิด
กุล
เด็กหญิงพิชญาภา แสงเทียน
นายภควัต คาร
นายมงคล อินทร์สวน
เด็กชายรัชชานนท์ คาแก้ว
เด็กชายรัชพล ศรีสงคราม
นายวิรุจน์ ทองอินทร์
นายวีรวิทย์ บุญจันทร์
นายอิทธิพทั ธ์ ดวงสมร
นายโสภณวิชญ์ เอี่ยมแจง
๓๖ รางวัลระดับเหรียญ เด็กหญิงกุลนาถ บุญวิเศษ
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
ทอง
เด็กชายธนดล เลื่อนชิต
รองชนะเลิศอันดับที่๑ เด็กหญิงธีรพร ทิตย์ออริตา
การแข่งขันนาฏศิลป์ เด็กหญิงรมิตา ถาวร
ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงรินรดา ธีรวรกุล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงาน/รางวัลที่
ได้รับ

ชื่อนักเรียน

เด็กหญิงรุ่งนภา ตุ้มสุข
เด็กหญิงสมิตา มีถาวร
๓๗ รางวัลระดับเหรียญ นางสาวกนกกร อ่อนละมูล
ทอง
นางสาวกันติชา เดชวงศ์
ชนะเลิศ
นางสาวชยภรณ์ บุญประดับ
การแข่งขันนาฏศิลป์ นางสาวพิมพ์ใจ เพ็ญจันทร์
ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 นางสาวมุจลินท์ พระสิงห์
นางสาวสุภิสรา ศรีสุจินต์
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ที่ ชื่อผลงาน/รางวัลที่
ชื่อนักเรียน
ได้รับ
๑ เข้าร่วม การแข่งขัน
"ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.1 - ม.3

เด็กหญิงธารารัตน์ อัศวะภูมิ

๒ เข้าร่วม การแข่งขัน
"ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.4 - ม.6

นางสาวสุทธิปริยา อินนารี

๓ เข้าร่วม การแข่งขัน เด็กชายนิติภูมิ สังเขป
วาดภาพลายเส้น
(Drawing)
ม.1 - ม.3
๔ รางวัลระดับเหรียญ นายโสภณวิชญ์ เอี่ยมแจง
ทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
ม.4 - ม.6
๕ เข้าร่วม การแข่งขัน นายอินทัช อินทะจันทร์
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
ม.4 - ม.6
๖ เข้าร่วม การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3

เด็กหญิงปุณยวีร์ ธรรมกุล

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

หมายเหตุ

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ

ที่ ชื่อผลงาน/รางวัลที่
ได้รับ
๗ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันวงปี่
พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่อง
เดีย่ ว ม.1-ม.6

๘ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่๑ การ
แข่งขันวงเครื่องสาย
วงเล็กผสมขิม
ม.1-ม.6

๙ เข้าร่วม การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.4 - ม.6

ชื่อนักเรียน

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

นายธันวา แจ้งจารัส
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
นายภควัต คาร
นายวีรวิชญ์ บุญจันทร์
นายมงคล อินทร์สวน
นางสาวธิดารัตน์ แสงบรรเจิดกุล
นายอิทธิพทั ธ์ ดวงสมร
นางสาวกชกร เรืองทุ่ง
นายวิรุจน์ ทองอินทร์
นายโสภณวิชญ์ เอี่ยมแจง
นายณัฐวัตร กฤษณะพันธ์
นายณัฐภัทร แสงเทียน
เด็กหญิงพิชญาภา แสงเทียน
เด็กชายรัชพล ศรีสงคราม
นายณัฐฐกิตติ์ โผผิน
เด็กชายรัชชานนท์ คาแก้ว
นางสาวกชกร เรืองทุ่ง
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
นางสาวธิดารัตน์ แสงบรรเจิดกุล
นายอิทธิพทั ธ์ ดวงสมร
นายณัฐวุฒิ เนื่องกันทา
นายณัฐวัตร กฤษณะพันุธ์
นายณัฐภัทร แสงเทียน
นายวิรุจน์ ทองอินทร์
นายมงคล อินทร์สวน
เด็กหญิงพิชญาภัค แสงเทียน
นางสาวพิมพ์ใจ เพ็ญจันทร์
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
นางสาวชยภรณ์ บุญประดับ
นางสาวมุจลินท์ พระสิงห์
นางสาวกนกกร อ่อนละมูล
นางสาวกันติชา เดชวงศ์
นางสาวสุภิสรา ศรีสุจินต์

สานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายงานสัมฤทธิ์การบริหารและการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
6. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยงาน
ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
หมายเหตุ
ที่มอบรางวัล
รางวัลระดับเหรียญทอง
23 ธันวาคม 2562
สพฐ.
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
1 ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
23 ธันวาคม 2562
สพฐ.
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว
2 ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
23 ธันวาคม 2562
สพฐ.
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
3 ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
14 กันยายน 2562
สพม.38
ชนะเลิศ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4
ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศการแข่งขันการจัดสวนแก้ว
5 ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

14 กันยายน 2562

สพม.38

ที่

6

7

8

9

10

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

รางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศการแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor
ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น (2D Animation)
ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

14 กันยายน 2562

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สพม.38

14 กันยายน 2562

สพม.38

14 กันยายน 2562

สพม.38

14 กันยายน 2562

สพม.38

14 กันยายน 2562

สพม.38

หมายเหตุ

ที่

11

12

13

14

15

16

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันการสร้าง web
Applications ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้าง Motion Info
graphic ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

14 กันยายน 2562

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สพม.38

14 กันยายน 2562

สพม.38

14 กันยายน 2562

สพม.38

14 กันยายน 2562

สพม.38

14 กันยายน 2562

สพม.38

14 กันยายน 2562

สพม.38

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

นายณภัทร ทัพไทย ได้รบั คัดเลือก
14 กันยายน 2562
17 เข้าร่วมโครงการ สอวน.คอมพิวเตอร์
ค่าย 1

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สพม.38

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายงานสัมฤทธิ์การบริหารและการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
7. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
วัน เดือน ปี ที่
ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
หน่วยงานที่มอบรางวัล หมายเหตุ
ได้รับ
บริษัท ปตท. สารวจและ
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบ
22 พฤศจิกายน ผลิต จากัด มหาชน และ
1 ปัญหาภาษาอังกฤษ PTTEP English
2562
วิทยาลัยนานาชาติ
Quiz 2019
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อันดับที่ 8 การแข่งขันครอสเวิร์ด พิชัยค
30 พฤศจิกายน
2 รอสเวิร์ด เอแม็ทซูโดกุและคาคม ครั้งที่
โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิตถ์
2562
6
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกอง
19 สิงหาคม
วิทยาลัยนานาชาติ
3 เชียร์ในการแข่งขันร้องเพลง Singing
2562
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Competition 2019
รองชนะเลิศ อันดับ 1รายการครอส
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
23 สิงหาคม
nd
4
เวิร์ด 22 EGAT Crossword
ประเทศไทย ฝ่าย
2562
Championship 2019
ปฏิบัติการภาคเหนือ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบ
9 สิงหาคม
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
5
ปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
2562
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปิด
9 สิงหาคม
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
6
พจนานุกรมฟุรกิ ะนะ
2562
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
9 สิงหาคม
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
7 ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี
2562
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
ชนะเลิศ แข่งขันคัดลายมือภาษาเกาหลี
15 สิงหาคม เรียนการสอนภาษาเกาหลี
8
และตอบปัญหาความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
2562
ภาคเหนือ โรงเรียน
ประเทศเกาหลีใต้
วัฒโนทัยพายัพ
ทุนการศึกษาฟรีเต็มจานวน ไป
7 สิงหาคม
9
วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย
แลกเปลี่ยนที่ประเทศชิลี 1 ปีการศึกษา
2562
10 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขัน
6 ธันวาคม
สถาบันขงจื่อ โรงเรียน

ขับร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงจีน
ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาจีน
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
Impromptu Speech ม.1-3 90.33
คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
Impromptu Speech ม.4-6 84.67
คะแนนเหรียญทองอันดับ 12
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
Story Telling ม.1-3 87.50 คะแนน
เหรียญทองอันดับ 11
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
Story Telling ม.4-6 94.25 คะแนน
เหรียญทองอันดับ 6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit
ม.1-3 88.25 คะแนนเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit
ม.4-680.75 คะแนนเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
Crossword ม.1-3. 89.38 คะแนน
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.1-3 84 คะแนน เหรียญทอง
อันดับ 14
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.4-6 88.6 คะแนน เหรียญทอง
อันดับ 19

2562
วัน เดือน ปี ที่
ได้รับ
6 ธันวาคม
2562
21 ธันวาคม
2562
21 ธันวาคม
2562
21 ธันวาคม
2562
21 ธันวาคม
2562
21 ธันวาคม
2562
21 ธันวาคม
2562
21 ธันวาคม
2562
23ธันวาคม
2562
23 ธันวาคม
2562

21

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-3 92
คะแนน เหรียญทอง อันดับ 19

22 ธันวาคม
2562

22

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-6 83.63
คะแนน เหรียญทอง อันดับ 26

22 ธันวาคม
2562

23 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-6

22ธันวาค๒562

ลาปางกัลยาณี
หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถาบันขงจื่อ โรงเรียน
ลาปางกัลยาณี
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
84.64 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 17

วัน เดือน ปี ที่
ได้รับ
22 ธันวาคม
2562

24

การแข่งขันเรียงความภาษาจีน ม.4-6
65 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 32

22 ธันวาคม
2562

25

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.
1-3 80 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 5

22 ธันวาคม
2562

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.
26 4-6 82 คะแนน เหรียญทอง อันดับ
17
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น
27 ม.4-6 64.33 คะแนน เหรียญทองแดง
อันดับ 22

22 ธันวาคม
2562
22 ธันวาคม
2562

28

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-6
88.33 คะแนน อันดับ 6

22 ธันวาคม
2562

29

การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-6
47.50 คะแนน เข้าร่วม อันดับ 20

22 ธันวาคม
2562

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.
30 4-6 77.36 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ
9
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษา
31 เกาหลี ม.4-6 71.98 คะแนน เหรียญ
เงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
32

การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-6
78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 9

การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-6
33 83.33 คะแนน เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2

22 ธันวาคม
2562
22 ธันวาคม
2562
22 ธันวาคม
2562
22 ธันวาคม
2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายงานสัมฤทธิ์การบริหารและการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
8. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล หมายเหตุ
1. ชนะเลิศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์
12 กรกฏาคม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์
Science show ม.ปลาย
2562
วิทยา
2. รองชนะเลิศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 12 กรกฏาคม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์
Science show ม.ต้น
2562
วิทยา
3. รองชนะเลิศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 12 กรกฏาคม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์
Science show ม.ปลาย
2562
วิทยา
4. ชนะเลิศ ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 12 กรกฏาคม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์
ม.ปลาย
2562
วิทยา
5. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกระบวนทาง 12 กรกฏาคม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
2562
วิทยา
6. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกระบวนทาง 12 กรกฏาคม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
2562
วิทยา
7. รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ทาง 19 สิงหาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สิ่งแวดล้อม
2562
อุตรดิตถ์
8. เข้าร่วม การประกวดสุนทรพจน์ทาง
19 สิงหาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สิ่งแวดล้อม
2562
อุตรดิตถ์
9. ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทาง
8 กันยายน
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
วิทยาศาสตร์
2562
10. เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาทาง
8 กันยายน
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
วิทยาศาสตร์
2562
11. ผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ 20 ตุลาคม
มูลนิธิ สอวน.
ค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี
2562
12. ผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ 20 ตุลาคม
มูลนิธิ สอวน.
ค่าย 1 สอวน.วิชาฟิสิกส์
2562
13. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 12-14 กันยายน
ผู้อานวยการ สพม.38
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
2562
14. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
12-14 กันยายน
ผู้อานวยการ สพม.38
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
2562
ม.1-3
15. รางวัลชมเชยลาดับที่ 55 เพชรยอดมงกุฎ
1 กันยายน 2562 มูลนิธิร่มฉัตร
สาขาชีววิทยา
16. รางวัลชมเชยลาดับที่ 97 เพชรยอดมงกุฎ
1 กันยายน 2562 มูลนิธิร่มฉัตร
สาขาเคมี

ที่
ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รบั
17. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
18. เข้าร่วม การประกวดสุนทรพจน์ทาง
สิ่งแวดล้อม ม.ต้น
19. 2 รองชนะเลิศอันดับ การแข่งขันตอบ
ปัญหาทางเคมี
20. การเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาทาง
เคมี
21. รางวัลชมเชย การออกแบบชุดแฟชั่นรี
ไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา
22. เข้าร่วม การออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล
ระดับมัธยมศึกษา
23. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24. ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ ม. ปลาย
25. เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย
26. เข้าร่วม การแข่งขัน NU Water Rocket
ครั้งที่ 14
27. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.ปลาย
28. เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
29. รางวัลชนะเลิศ เครื่องบินกระดาษ
30. รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
31. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
32. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
12-14 กันยายน
2562
19 สิงหาคม 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ผู้อานวยการ สพม.38

18-19 สิงหาคม
2562
18-19 สิงหาคม
2562
18 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

18 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร

19 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร

21 ธันวาคม 2562 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา
12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา
12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา

นาวสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว ผู้รายงาน
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

สรุปจานวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
ในระบบTCAS และนอกระบบ ประจาปีการศึกษา 2563
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2562)
**********************************************
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ในรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ในระบบTCAS และนอกระบบ จานวน 129 ที่
นั่ง
จานวน 27 สถาบัน โดยมีรายชื่อดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 ที่นั่ง)
- คณะแพทยศำสตร์ สำขำแพทยศำสตร์ นำงสำวพิมพ์ลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐ ม.6/01 #โครงกำรเรียนดี
โอลิมปิก
- คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล นำงสำวณัฐธิชำ เชิงดี ม.6/1, นำยกรวิชญ์ ชำติสุทธิ์ ม.
6/1 ,
นำยพศิน ประพันธ์ศิริ ม.6/1, นำยณัฐวัตร์ แสงสินธ์ ม.6/1 #โครงกำรรับนักเรียนผู้มีกำรเรียนดีเด่น
- คณะวิจติ รศิลป์ สำขำวิชำศิลปะภำพพิมพ์
นำงสำวเพชรรัตน์ ปิ่นทอง ม.6/4
- คณะวิจติ รศิลป์ สำขำวิชำจิตรกรรม นำงสำวณัฏฐณิชำ พำนิช ม.6/5 , นำงสำวปนัดดำ โพธิ์คำ ม.6/5
- คณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำบ้ำนและชุมชน นำงสำวภรรคพรรณ สุขอร่ำม ม.6/4
- คณะสังคมศำสตร์ สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
นำงสำวลักขณำวดี สำริบุตร ม.6/01
- คณะศึกษำศำสตร์ สำขำวิชำสังคมศึกษำ
นำยณัฐภัทร อินจินดำ ม.6/6
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (4 ที่นั่ง)
- คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเครื่องกล สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร (SIIT) นำยปัฐวิกรณ์ ผุสดี
ม.6/01
- คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสริ ินธร (SIIT) นำยอินทัช อินทะจันทร์
ม.6/2
- คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
นำงสำวเสำวลักษณ์ เกิดที่สุด ม.6/2
- คณะสหเวชศำสตร์ สำขำวิชำกำรฝึกสอนกีฬำ นำยสุฒิพงค์ ชุมศรี ม.6/7

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4 ที่นั่ง)
- คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรบัญชีบริหำร
นำงสำวชฎำพร รอดทอง ม.6/2
- คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรบัญชีบริหำร
นำงสำวภำพพิมพ์ ประจักษ์จิตร ม.6/1
- คณะศึกษำศำสตร์ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ศึกษำ
นำงสำวกำนต์สริ ิ คำนุช ม.6/2
- คณะสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
นำงสำวลักขณำวดี สำริบุตร ม.
6/01
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 ที่นั่ง)
- คณะศิลปกรรมศำสตร์ สำขำดุริยำงคศิลป์ วิชำเอกดุริยำงคศิลป์ไทย

นำงสำวกชกร เรืองทุ่ง ม.6/3

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1 ที่นั่ง)
- คณะศิลปกรรมศำสตร์ สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ นำยกิตติภัฎ ศรีสวัสดิ์ ม.6/6 #โครงกำรผู้มีศักยภำพสูง

6. มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ที่นั่ง)
- คณะโบรำณคดี สำขำวิชำภำษำไทย นำงสำวอำรีรตั น์ ดำดำษ ม.6/2
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร (25 ที่นั่ง)
#โครงกำรเด็กดีมที ี่เรียน
- คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สำขำวิชำจุลชีววิทยำ นำงสำวนรำรัตน์ อินทร์อยู่ ม.6/3
- คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
นำงสำวอัญชิสำ สุขไมตรี ม.6/2 , นำงสำววิไลพรรณ ยันต์วิเศษ ม.6/3
- คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำยณัฐพงศ์ ศักดิ์อมรชัย ม.6/3
- คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
นำยศุภกร คงใหญ่ ม.6/3
- คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
นำงสำวธมลวรรณ เสือจันทร์ ม.6/3 , นำงสำวปิยะฉัตร ประกำศพิภำค ม.6/3
- คณะศึกษำศำสตร์ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ นำยคมชำญ ดีวี ม.6/2
- คณะนิติศำสตร์
นำงสำวพัชรี อิ่มสมบัติ ม.6/6
#โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี
- คณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย นำงสำวชยภรณ์ บุญประดับ ม.6/4
- คณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์สำกล แขนงวิชำเอก ดนตรีประยุกต์ นำยกฤษำณลักษณ์ กำบำง
ม.6/5
นำยกันติชำ มั่นสวำทะไพบูลย์ ม.6/5
#โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ
- คณะสหเวชศำสตร์ สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ นำยทศพล สมพันธ์ ม.6/1
- คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำวิชำอนำมัยชุมชน นำงสำวธัญญำ คชกำสร ม.6/1
#โครงกำร BEC Spring Board ก้ำวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว
- คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื่อสำร สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว นำงสำวนันทิชำ สิทธิกำร ม.6/6
- คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื่อสำร สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ นำงสำวอำรียำ ทองยัง ม.6/2 ,
นำงสำวพิยดำ เจนจบ ม.6/6, นำยณัฐวัฒน์ บุญประกอบ ม.6/7, นำยปวริชย์ ตักเตือน ม.6/7 ,

นำงสำวบุณยำพร มำรัชชะ ม.6/7
- คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื่อสำร หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต นำยประวันวิทย์ ธิชำกรณ์ ม.
6/6
นำยพรรวินท์ ประพันธ์ศิริ ม.6/6
- วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
นำงสำวสุทธิดำ ไทยกล้ำ ม.6/3
- คณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น นำยพรภพ เขียวขำ ม.6/8, นำงสำววรัญญำ คงทรัพย์ ม.6/8
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2 ที่นั่ง)
- คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำยธนกฤต ทองหล่อ ม.6/01 #โครงกำรนักเรียนสอ
วน.
- คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
นำยสหชัย แผลงฤทธิ์ ม.6/1 #โครงกำรเรียนดี
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (1 ที่นั่ง)
- คณะวิศวกรรมศำสตร์
นำงสำววีรยำ แก้วเกตุ ม.6/1
10. มหาวิทยาลัยคริสเตียน (1 ที่นั่ง)
- คณะพยำบำลศำสตร์

นำงสำววิไลพรรณ ยันต์วิเศษ ม.6/3

11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (2 ที่นั่ง)
- คณะผลิตกรรมกำรเกษตร สำขำวิชำอำรักขำพืช
- คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์

นำงสำวป่ำนนภำ พุ่มโต ม.6/4
นำยศุภสิน พงษ์สุวรรณ ม.6/9

12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (17 ที่นั่ง)
- หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
นำงสำววริศรำ อุน่ ใจ ม.6/1 , นำงสำวกัลยรัตน์ ฉิมพำลี ม.6/1 , นำงสำวอริสรำ เจือจำ ม.6/2
- หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน (งำนบริกำรทำงกำรบิน)
นำงสำวจุติพร ปำนำนนท์ ม.6/2 , นำงสำววิไลพรรณ ยันต์วิเศษ ม.6/3 , นำยสิรภัทร เจือจำ ม.6/5 ,
นำงสำวอัยย์ลดำ ปวงขจร ม.6/6
- หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ)
นำงสำวพรรณวสำ ภูเก้ำแก้ว ม.6/1
- หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมจีน
นำงสำวสุพนิดำ ซับซ้อน ม.6/8 , นำงสำวสุภำพิชญ์ แสงจงเจริญ ม.6/8
- หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
นำงสำวภำศินี ยงเจริญชัยสิทธิ์ ม.6/6
- หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์นำงสำวสุธำสิณี จันทร์นวล ม.6/3
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี นำงสำวภำพพิมพ์ ประจักษ์จิตร ม.6/1
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยเเละควำมปลอดภัย นำงสำวศศิกำนต์ ถูหลงเพีย ม.6/3
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นำงสำววรัญญำภรณ์ คงมำ ม.6/3
- หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีน
นำงสำวกิติยำกรณ์ บัววรำภรณ์ ม.6/1

- หลักสูตรกำรแพทย์แผนจีนบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนจีน นำงสำวคนิตำ เฝ้ำหำผล ม.6/1
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (22 ที่นั่ง)
- คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำดนตรีศึกษำ
นำยวุฒิชัย ยังวิลัย ม.6/4 , นำยณัฐภัทร อินจินดำ ม.6/6 ,
นำยศุภกร ปักษี ชัน้ ม.6/7 , นำยฉัตรดนัย อินทรมำศ ม.6/7
- คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
นำงสำวชนำภำ มูลหล้ำ ม.6/3
- คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำพลศึกษำ
นำยกฤตเมธ สร้อยสวำท ม.6/4 , นำยณัฐวุฒิ สำเรียง ม.6/5
นำงสำวเนตรนภำพร เทพจร ม.6/5
- คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น
นำงสำวสรัญพร นรำรัตน์ ม.6/8
- คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
นำงสำวบูรณี พลับพิบูลย์ ม.6/8
- คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร นำงสำวสุดำรัตน์ โพธิ์เจริญ ม.6/7 ,
นำงสำวภัสสร สักกำรินทร์ม.6/8 , นำงสำวมนัสชนก เหมันต์ ม.6/8 , นำงสำวชวัลลักษณ์ ปัณวรรธน์วงศ์ ม.
6/8 ,
นำงสำวสุพัตรำ รู้ธรรม ม.6/8
- คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรจัดกำร นำยณัฐพล สำสิงห์ ม.6/5
- วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่น สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
นำงสำวอนัญญำ ภูว่ นนท์ ม.6/7 , นำยณัฐพล ขำวงศ์ ม.6/7 , นำงสำวเกษรำภรณ์ โฆษิตสุริยะพันธุ์ ม.6/7
นำงสำวประทุมพร ขลัง ม.6/8 , นำงสำวเบญจวรรณ โยกเกณฑ์ ม.6/9
- วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่น สำขำวิชำรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำยธนำดล ภู่แย้ม
ม.6/8
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (12 ที่นั่ง)
- คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำภำษำไทย นำงสำวลัชชิดำ แจ่มแจ้ง ม.6/1 , นำงสำวกัญญำรัตน์ ใจดี ม.6/6
- คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ นำงสำวกัลยำรัตน์ พลรบ ม.6/6 , นำงสำวกัณฐิกำ เพ็ชรศรี ม.
6/6
- คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ นำยอรรถพล อ้นเอ้ย ม.6/5
- คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำพลศึกษำ นำงสำวเนตรนภำพร เทพจร ม.6/5
- คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
นำงสำวจิรวรรณ แป้นกล่ำ ม.6/5 , นำงสำวธันยพร ไก่แก้ว
ม.6/6 ,
นำงสำวอภัสชำ เลิศล้ำ ม. 6/6
- คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำนิติศำสตร์
นำงสำวจิรำวรรณ ธิกรณ์ ม.6/7
- คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ นำงสำวรัตติญำ นำคประเสริฐ ม.6/6
นำงสำวสุธำวัลย์ เหมันต์ ม.6/7
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2 ที่นั่ง)
- คณะโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน สำขำวิชำกำรจัดกำรซัพพลำยเชนธุรกิจ(กำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำทำง
อำกำศ)
นำงสำวปุญญตำ ฝังสนิท ม.6/7
- คณะศิลปกรรมศำสตร์ สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง (นำฏศิลป์ไทย) นำงสำวชยภรณ์ บุญประดับ ม.6/4

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (1 ที่นั่ง)
- คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

นำงสำวอำทิติยำ คำหวล ม.6/4

17. มหาวิทยาลัยพะเยา (2 ที่นั่ง)
- คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำงสำวนภัสกร มิ่งมิตรวิบูลย์ ม.
6/2
- คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ สำขำวิชำสัตวศำสตร์
นำงสำวอนัญชณำ เชื้อฉลำด ม.6/3
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (1 ที่นั่ง)
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ศึกษำ นำงสำวกำนต์สริ ิ คำนุช ม.6/2
19. มหาวิทยาลัยบูรพา (1 ที่นั่ง)
- คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์

นำงสำวสุดำรัตน์ โพธิ์เจริญ ม.6/7

20. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน (1 ที่นั่ง)
- โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร สำขำวิชำธุรกิจกำรบิน
6/7

นำงสำวชวัลพัชร นิ่มรองนำม ม.

21. มหาวิทยาลัยรังสิต (1 ที่นั่ง)
#โครงกำรมหำวิทยำลัยพี่...โรงเรียนน้อง ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์”
- สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซับพลำยเชน
นำยคุณำนนต์ เกิดป้อม ม.6/7
22. มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ (1 ที่นั่ง)
- คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

นำงสำวรุ่งอรุณ อ้นวงษำ ม.6/9

23. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (1 ที่นั่ง)
- คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ นำงสำวกรนันท์ วิทยำยุทธ ม.6/5
24. มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (3 ที่นั่ง)
- คณะศึกษำศำสตร์ สำขำวิชำพลศึกษำ
นำยทิวัตถ์ พรมพิรำม ม.6/8 , นำยศรศักดิ์ จันทรี ม.6/9 , นำยนเรศ มิ่งมิตร ม.6/9
25. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (4 ที่นั่ง)
- สำขำวิชำกำรบัญชี
นำงสำวฐิติไชญำ อินเรือน ม.6/1 , นำงสำวนริศรำ มิ่งเมือง ม.6/2 , นำงสำวปิยะนันท์ คมขำ ม.6/3 ,
นำงสำวนันทินชุ กำทอง ม.6/6

26. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (1 ที่นั่ง)
- ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

นำยภูสิทธิ สุยะยอด ม.6/9

27. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (6 ที่นั่ง)
- สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
นำยกรวิช พันธุ์โศก ม.6/4 , นำยธิติ อู่ธนทรัพย์ ม.6/4 , นำยสุพชัย มีนำ ม.6/9 ,
นำยชวกรณ์ แสงยุพินรัตน์ ม.6/9
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์
นำยเหมันต์ เขียวฤทธิ์ ม.6/9 , นำยพรชัย บุญประดับ ม.6/9

นำงดวงรัตน์ โตงิว้
ผู้รำยงำน
ครูแนะแนวโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563

สรุปจานวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
ในระบบTCAS และนอกระบบ ประจาปีการศึกษา 2563
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2562)
ที่
สถาบันการศึกษา
จานวน (คน)
1
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
11
2
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
4
3
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4
4
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
1
5
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
1
6
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
1
7
มหำวิทยำลัยนเรศวร
25
8
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
2
9
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
1
10
มหำวิทยำลัยคริสเตียน
1
11
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
2
12
มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้ หลวง
17
13
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
22
14
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
12
15
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
2
16
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
1
17
มหำวิทยำลัยพะเยำ
2
18
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
1
19
มหำวิทยำลัยบูรพำ
1
20
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
1
21
มหำวิทยำลัยรังสิต
1
22
มหำวิทยำลัยพำยัพเชียงใหม่
1
23
วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ
1
24
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำเเห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย
3
25
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย
4
26
วิทยำลัยอำชีวศึกษำพิษณุโลก
1
27
วิทยำลัยเทคนิคสุโขทัย
6

รวม

129

ผู้รายงาน นางดวงรัตน์ โตงิ้ว ครูแนะแนวโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

สรุปจานวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในรอบที่ 2 โควตา
ในระบบTCAS และนอกระบบ ประจาปีการศึกษา 2563
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2562)
รวมทั้งสิ้น 154 คน จานวน 14 สถาบัน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สถาบันการศึกษา

จานวน (คน)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โรงเรียนนายสิบทหารบก

รวม

62
33
29
17
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2

154
TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจาปีการศึกษา 2563

ผูร้ ายงาน นางดวงรัตน์ โตงิ้ว ครูแนะแนวโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจาปีการศึกษา 2563
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
รวมทั้งสิ้น 62 คน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะ
สาขา/หลักสูตร
นายธฤต วงศ์ทรัพย์สกุล ม.6/01
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community track)
นางสาวสิรภัทร สังข์ทอง ม.6/01
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community track)
นายชนภัทร ปิยจรรยา ม.6/01
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหลื่อมล้า (Inclusive track)
นางสาวจีรวรรณ ภูทวี ม.6/1
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหลื่อมล้า (Inclusive track)
นางสาวอธิชา นายอง ม.6/01
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
นางสาวณัฏฐนิช รอดวินิจ ม.6/1
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
นางสาวธนพร ใจตาวงศ์ ม.6/1
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
นางสาวกฤติกา ขวัญนาค ม.6/1
คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
นางสาวธัญวเรศ การกิจ ม.6/2
คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
นางสาวยลดา ทัพไทย ม.6/01
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
น.ส.ธิดารัตน์ แสงบรรเจิดกุล ม.6/1 คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
นางสาวอังคณา พัวพันธุ์ ม.6/2
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
นางสาวรัตนพร พึ่งจันทร์ ม.6/3
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
น.ส.กิตยิ ากรณ์ บัววราภรณ์ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท)
นางสาววริศรา สุเสนา ม.6/3
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
นางสาวศศิกานต์ ถูหลงเพีย ม.6/3 คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
น.ส.ชนิกานต์ แบบประดับ ม.6/01 คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นายอภิสิทธิ์ เชื้อแก้ว ม.6/2
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
นายนราวุธ สาราญ ม.6/2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส.นภัสผจง ตั้งจิตปรีดานนท์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
นายตะวัน เฉลยสาร ม.6/6
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นายวุฒิพร ผลดี ม.6/4
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นายรัชโยธิน ร้องกาศ ม.6/3
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นายกษิดิศ เจริญสุข ม.6/7
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นายปิยนัฐ สบายจิตร ม.6/8
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.ส.ภิญญพัฒน์ ชวนพุทธินันท์ 6/3 คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นางสาวเจนจิรา อนุเคราะห์ ม.6/4 คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นางสาวศศิวิมล สานา ม.6/4
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นางสาวณัฐชยา เตือนสติ ม.6/1
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวอรไพลิน หน่อจาปา ม.6/1 คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวภัชนิภา อิ่มกมล ม.6/6
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสิรริ ัตน์ ผิวผุด ม.6/4
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นางสาวสมัชญา ยิ้มแย้ม ม.6/1
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

34 นางสาวสุภัทรา เทพสุทธิ ม.6/3
35 นายนวพล รองชวน ม.6/2
36 นายชินวัฒน์ คาสุวรรณ์ ม.6/6
37 นายกฤชรงค์ จันทร์สิงขรณ์ ม.6/8
38 นายธราธร รูปทอง ม.6/5
39 นางสาวโสรญา บุญเป็ง ม.6/01
40 นางสาวร่มเกศ ด้วงแห้ว ม.6/5
41 นายชวัลวิทย์ กระแสร์ ม.6/8
42 นายปภังกร ปรากฏวงศ์ ม.6/2
43 นายภัทรพล บัวขม ม.6/6
44 นายนวพล หาญวัฒนาศิริ ม.6/1
45 นางสาวสุปริญญา ทิมจีน ม.6/5
46 นางสาวพัชรีวรรณ ตรุษเกตุ ม.6/2
47 นางสาวรัตนกมล นันไชย ม.6/5
48 นางสาวพิยดา ศิริโกร์ ม.6/3
49 นางสาวฐิตินันท์ สุริยันต์ ม.6/2
50 นางสาวณัฎฐ์ณรี ยุบล ม.6/2
51 นายณัฐยศ กันธัญญะทรัพย์ ม.6/8
52 นางสาวนริศรา สาเนียง ม.6/6
53 นางสาวเกษราภรณ์ แสงทอง ม.6/6

คณะ
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสือ่ สาร
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

สาขา/หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและ
การตลาดเชิงสร้างสรรค์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย

ที่
54
55
56
57
58
59
60
61
62

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
นางสาวปาณิสา เเก้วไทย ม.6/7
นางสาวนัทชา ทองแพง ม.6/5
นางสาวนิรชา ปัญญา ม.6/6
นางสาวอารีญา พลธีระ ม.6/6
นางสาวสิรวิ รรษา วงค์โห้ ม.6/6
นายปิยะชัย ทองเทศ ม.6/6
นายไกรวิทย์ ก่อแก้ว ม.6/8
นางสาวสุธาสินี นันทโชติ ม.6/5
นางสาววิภาวดี มะโหรี ม.6/5

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

สาขา/หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 3 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะ

1

นายภัทรพล บัวขม ม.6/6

2

นางสาวกนลรัตน์ พุ่มน้อย ม.6/4

3

นางสาวภิญญพัฒน์ ชวนพุทธินันท์ ม.6/3 คณะนิติศาสตร์

สาขา/หลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
#โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการ
(สหวิทยาการสังคมศาสตร์)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะ

1 นางสาวจิรัชญา จิระพงษ์สุวรรณ ม.6/01 คณะแพทยศาสตร์ และ
คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขา/หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1

นางสาวกนกอร อ่อนละมูล ม.6/5

คณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขา/หลักสูตร
สาขาทัศนศิลป์

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น 29 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

นายคุณานนท์ เชียงราน ม.6/01
นายภูวดล สมบูรณ์ ม.6/1
นายนพรัตน์ ดีวัน ม.6/1
นายอินทัช อินทะจันทร์ ม.6/2
นายทิวัตถ์ มีกิจ ม.6/3
นายศักดิธัช ภาชนะทรัพย์ ม.6/1
นางสาวฐิติลักษณ์ ฉุยฉาย ม.6/01
นางสาววรัญญาภรณ์ คงมา ม.6/3
นางสาวเกศศินี แก้วเอก ม.6/1
นางสาวณัฏฐนิช รอดวินิจ ม.6/1
นายศุภกิตติ์ สิงห์ทอง ม.6/1
นายณัฐวัฒน์ ศรีนราภิรมย์ ม.6/1
นางสาวธวัลรัตน์ ภูรินากรณ์ ม.6/6
นายธนกร ธราพรสกุลวงศ์ ม.6/7
น.ส.นภัสผจง ตั้งจิตปรีดานนท์ 6/1
นางสาวกุลฤดี เที่ยงธรรม ม.6/1
นางสาวพิณพัชร ศิรินวล ม.6/1
นายทิวากร จันทะคูณ ม.6/1
นางสาววัลลิภา สิทธิพัฒนา ม6/01
นางสาวณัฐชยา เตือนสติ ม.6/1
นายนิรันดร์ พลธีระ ม.6/01
นางสาวพิมพ์อัปสร โตจริง ม.6/4
นายตะวัน เฉลยสาร ม.6/6
นายกุลวัฒน์ พัฒนศิษฎางกูร ม.6/5
นางสาวชนิกานต์ แบบประดับ
ม.6/01
26 นายฐานรัฐ นาคสร้อย ม.6/01

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะการสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

สาขา/หลักสูตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาธรณีวิทยา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาการสื่อสารมวลชน
สาขาการสื่อสารมวลชน
สาขาการสื่อสารมวลชน
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาชีววิทยา
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาประถมศึกษา
สาขาภูมิศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาการระหว่างประเทศ
สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมีเทคโนโลยี

27 นางสาวสิรภัทร สังข์ทอง ม.6/01
28 นางสาวอธิชา นายอง ม.6/01
29 นางสาวกฤติกา ขวัญนาค ม.6/1

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมีเทคโนโลยี
สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมีเทคโนโลยี
สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมีเทคโนโลยี

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
รวมทั้งสิ้น 17 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายทิวัตถ์ มีกิจ ม.6/3
นางสาวศศิกานต์ ถูหลงเพีย ม.6/3
นางสาวยลดา ทัพไทย ม.6/01
นางสาววัลลิภา สิทธิพัฒนา 6/01
น.ส.กิตยิ ากรณ์ บัววราภรณ์ ม.6/1
นางสาวรัตนพร พึ่งจันทร์ ม.6/3
นายอภิสิทธิ์ เชื้อแก้ว ม.6/2
นางสาวปณิดา สุรยิ ะมณี ม.6/01
นางสาวอรไพลิน หน่อจาปา ม.6/1
นางสาวณัฐชยา เตือนสติ ม.6/1
นางสาวเกศศินี แก้วเอก ม.6/1
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเมธ 6/2
นางสาวชุติมา ด่างพล้อย ม.6/2

คณะ

คณะเเพทยศาสตร์
คณะเเพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและ
14 นางสาวปัณทิตา ใจหนัก ม.6/3
สารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและ
15 นางสาวณัฐชยา เพลิดเพลิน ม.6/6 สารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและ
16 นายธราธร รูปทอง ม.6/5
สารสนเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 นายรัชนาท เทียนแดง ม.6/7
และการสื่อสาร

สาขา/หลักสูตร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการศึกษาแขนงวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะ

1

นางสาวปัญญาพร พรมขา ม.6/7

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา/หลักสูตร
สาขาวิชาศิลปกรรม

ที่
1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะ

สาขา/หลักสูตร

นางสาวปุญญตา ฝังสนิท ม.6/7 วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ

สาขาธุรกิจการบิน

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะ

สาขา/หลักสูตร

1

นางสาวกาญจนา หอมเย็น ม.6/5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ที่
1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
นางสาวสุภัทรา เทพสุทธิ ม.6/3
#โควตาทายาทเกษตรกร

คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขา/หลักสูตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1

นางสาวปัญญาพร พรมขา ม.
6/7

คณะ

สาขา/หลักสูตร

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาศิลปกรรม

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1

นางสาวจันทรัสม์ กระสาบ ม.6/2

2

นางสาวจิรนันท์ พงษ์เขียว ม.6/3

3

นางสาววรรณนิภา สุขมั่น ม.6/7

คณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์เเละ
สังคมศาสตร์

สาขา/หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย

4

นางสาวจิตร์วฏี ฉุยฉาย ม.6/5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นางสาวกาญจนา หอมเย็น ม.6/5
นางสาวกัลยรัตน์ เอี่ยมต่อ ม.6/5
นางสาวอังคณา พัวพันธุ์ ม.6/2
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเมธ ม.6/2
นางสาวธีราพร เจนพณิชพงศ์ ม.6/3
นางสาววรรณนรี ปานอ้น ม.6/5
นางสาวธนัญญา สีดา ม.6/6
นางสาวณัฐชยา เตือนสติ ม.6/1
นายสุรยุทธ์ เชยวัดเกาะ ม.6/6
นางสาวชัชรินทร์ สินธุวารินทร์ ม.6/6
นายราเชน จ่านาค ม.6/6
นางสาวจิณณพัต ใจตุ่น ม.6/2
นายณัฐฐกิตติ์ โผผิน ม.6/7
นางสาวพัชรีวรรณ ตรุษเกตุ ม.6/2
นางสาวสุภัทชาภรณ์ ป้อมเขต ม.6/8

21
22
23
24
25

นางสาวสาธิกา ตรุษเกตุ ม.6/5
นายธนรัตน์ เกตุแก้ว ม.6/9
นายพงศกร ประทาน ม.6/8
นางสาวฐิตาพร หลินเจริญ ม.6/4
นายมงคล จงอยู่เย็น ม.6/7
นายสุชล บุตรนามดี ม.6/5

คณะมนุษยศาสตร์เเละ
สังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาการท่องเที่ยวเเละบริการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
สาขานิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1

นางสาวกนกพร ทิมเนียม ม.6/9

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และ
การจัดการการท่องเที่ยว

สาขา/หลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจสายการบิน

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก
รวมทั้งสิ้น 2 คน
ที่
1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
นายพงพัฒน์ อินทร์เพชร ม.6/4

2

นายณัฐวุฒิ เทียนพุก ม.6/7

คณะ
-

สาขา/หลักสูตร
-

-

-

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รวมทั้งสิ้น 33 คน
ที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

26 นางสาวสร้อยสุดา ทิพย์ละคร ม.6/9
27 นางสาวศลิษา เรืองจันทร์ ม.6/9
28 นางสาวนิรชา ปัญญา ม.6/6
29 นายสรณ์สิริ ชมชัย ม.6/7
30 นายธีรศักดิ์ มากคง ม.6/9
31 นางสาวอารีญา พลธีระ ม.6/6
32 นายปิยะชัย ทองเทศ ม.6/6
33 นายปาณัท กระจ่างฉาย ม.6/7

คณะ
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาลัยการจัดการเเละ
พัฒนาท้องถิ่น

สาขา/หลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ

TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้รายงาน นางดวงรัตน์ โตงิ้ว ครูแนะแนวโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562

สรุปภาพกิจกรรมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประจาปีการศึกษา 2562
1. กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัล

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
คณะผู้บริหารสพม.38 ร่วมงานเปิดโลกวิชาการ

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ

บรรยากาศกิจกรรมกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
บรรยากาศกิจกรรมกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
บรรยากาศกิจกรรมกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
บรรยากาศกิจกรรมกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
การแสดงความสามารถของนักเรียน

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
การแสดงความสามารถของนักเรียน

ด้านผู้เรียน
การแสดงความสามารถของนักเรียน

ด้านผู้เรียน

นักเรียนส่งกาลังใจไปอู่ฮั่น

ด้านผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายผู้บาเพ็ญประโยชน์

ด้านผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายยุวกาชาด

ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย

วันเยาวชนแห่งชาติปี 2562
เยาวชนดีเด่น

กิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันภาษาญี่ปุ่น

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ด้านระบบบริหารจัดการ ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม จากสานักรางวัล IQA AWARD ระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2562
รางวัลสถานศึกษาที่มรี ะบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
รางวัล IQA AWARD ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปี 2562

รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
รางวัล IQA AWARD ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประจาปี 2562

