
 

ประวตักิารจดังานมหกรรมวชิาการมธัยมศกึษา 

การจัดงานวันมัธยมศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษา ได้
ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเริ่มจัดงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อ
การจัดงานแตกต่างกันออกไป เช่น “งานมหกรรมผักโรงเรียน” “งานแสดงนวัตกรรมและผลผลิตนักเรียน” “งาน
วันมัธยมศึกษา” และเปลี่ยนเป็น “งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา” ในปัจจุบัน  โดยมีประวัติการจัดงาน
ต่อเนื่องมาดังนี ้

ครัง้ที ่       วนัทีจ่ดังาน         สถานทีจ่ดังาน 
ครั้งที่ 1   วันที ่17-19 กันยายน  2530 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 2  วันที่ 4-6 กันยายน 2531  ณ สนามหน้าเมือง 

ครั้งที่ 3  วันที่ 29-31 สิงหาคม 2532 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

ครั้งที่ 4  วันที่ 6-7 สิงหาคม 2533  ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

ครั้งที่ 5  วันที่ 8-9 สิงหาคม 2534  ณ โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ 

ครั้งที่ 6  วันที่ 9-11 สิงหาคม 2536 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 7  วันที่ 8-10 สิงหาคม 2537 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 8  วันที่ 14-16 สิงหาคม 2538 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

ครั้งที่ 9  วันที่ 14-16 สิงหาคม 2539 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

ครั้งที่ 10 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2540 ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์ 

ครั้งที่ 11 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2541  ณ โรงเรียนทุ่งสง, โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

ครั้งที่ 12 วันที่ 18-20สิงหาคม 2542 ณ โรงเรียนปากพนัง, โรงเรียนสตรีปากพนัง 

ครั้งที่ 13 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2543 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 14 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2544 ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์, 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 15 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2545  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
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 หลังจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงงดจัดงาน
มัธยมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546-2548  และในปีการศึกษา 2549  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช  และคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้มีเวทีกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้แข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงได้ร่วมกันจัดงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 16 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

 ครัง้ที ่         วนัทีจ่ดังาน  สถานทีจ่ัดงาน 
ครั้งที่ 16 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2549 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ครัง้ที่ 17 วันที่ 12-14 ธันวาคม 2550 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ครั้งที ่18 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2551  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ครั้งที่ 19 วันที่ 10-12 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ครั้งที่ 20 วันที่ 4-6 กันยายน 2553  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ครั้งที่ 21 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนพัทลุง  
ครั้งที่ 22 วันที่ 5-7 กันยายน 2555  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช,  
                                                              โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และ 
                                                              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 23 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช,  
                                                              โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และ 
                                                              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 24 วันที่ 14-16 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช,  
                                                              โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และ 
                                                              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 25 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช,  
                                                              โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และ 
                                                              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 26 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช,  
                                                              โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และ 
                                                              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
 



-3- 
 
ครั้งที่ 27 วันที่ 6-8 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช,  
                                                               โรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช และ โรงเรียนจุฬาภรณ 
                                                               ราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 28 วันที่ 5-7 กันยายน 2561  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ,  โรงเรียนเมือง  
          นครศรีธรรมราชและ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
      นครศรีธรรมราช   
ครั้งที่ 29 วันที่ 4-6 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ,โรงเรียนเมือง 

                                          นครศรีธรรมราชและ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
      นครศรีธรรมราช     

ปีการศึกษา 2563-2564 เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 มีคำสั่งให้งดการจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 

ครั้งที่ 30 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ,  โรงเรียนเมือง  
          นครศรีธรรมราชและ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
      นครศรีธรรมราช 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 


