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กระทรวงมหาดไทย 



ค าน า 
 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้
ส ามารถจั ดการศึ กษ าได้ มี คุณ ภ าพตามที่ ม าตรฐานก าหนด ไว้  และในการด า เนิ น งานตามระบ บ  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท างานงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน  
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง ๑๖ มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 
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๑ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

 ตามที่โรงเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณะชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้ การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
99.09 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม และบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนการสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

93.33 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา       
มาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน 
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็น

มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา       
มาตรฐานท่ี ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์   98.37 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 89.07 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   
98.45 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

98.36 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

91.35 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 99.64 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
99.62 5.00 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 97.954 5.00 ดีเยี่ยม 



๒ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 97.954   มีคุณภาพระดับ 5.00 ผลการประเมิน ดีเย่ียม 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป    ใช่  ไม่ใช่ 
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมนิในระดบัดีขึ้นไปไมน่้อยกว่า 12 มาตรฐาน ใช่  ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมนิคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรงุ ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 



๓ 

ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  
 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ - ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร รหัสไปรษณี ย์๖๒๐๐๐โทรศัพท์  ๐๕๕ -๗๑๒๗๙๗  โทรสาร ๐๕๕ -๗๑๒๗๙๗    
E-mail : chr2010@chr.ac.th  Website : www.chr.ac.th  สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร   จังหวัดก าแพงเพชร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๑๖ 
ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๗ ตารางวา   
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔  (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการศึกษาส าหรับเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เป็นโรงเรียนที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้แต่ละเทศบาลได้
ด าเนินจัดการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  มีที่ดิน 
จ านวน ๗ ไร่ ๙๗ ตารางวาในสมัย  นายด ารง วรรณรัตน์ ต าแหน่งนายเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชรซึ่งได้รับบริจาค
จากคุณตาทองอินทร์และคุณยายชุ่ม ดีสาร ท าการก่อสร้างโดยเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองก าแพงเพชร        
เป็นจ านวนเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
 ปี  พ.ศ.๒๕๔๘ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ในสมัย นายเกียรติชัย  ติรณศักดิ์สกุล ต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณ  ๕,๘๙๔,๐๐๐บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน)  เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่  ประกอบด้วย 
 ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารเรียน จ านวน   ๑๕  ห้องเรียน 
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                        จ านวน  ๑  หลัง 
 ก่อสร้างอาคารสุขา                                    จ านวน  ๒  หลัง 
 ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่                          จ านวน  ๑  แห่ง 
 ปูตัวหนอนรอบ ๆ อาคารเรียน  คสล. 2 ชั้น 
 ปรับปรุง ถมดินสนามฟุตบอล                        จ านวน  ๑  แห่ง 
 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนรอบพ้ืนที่โรงเรียนชากังราววิทยาทั้งหมด  
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        
ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้โอนย้ายไปเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ และ โรงเรียนเทศบาล ๒ 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  น าโดย นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร 
ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเป็นส าคัญ มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถัมภ์) จากระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษา  (โดยจัดการศึกษาเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษา) ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1/2553 เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
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๔ 

เป็น “โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)” ตามประกาศเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ลงวันที่ 12  
พฤษภาคม 2553 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ  เป็นจ านวนเงิน  
17,247,000  บาท  (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ือรองรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
  อาคารเรียนขนาด  4  ชั้นล่างโล่ง  12  ห้องเรียน     จ านวน  1  อาคาร 
  อาคารอเนกประสงค์                                 จ านวน   1  อาคาร 
  อาคารสุขา                                                   จ านวน  1   อาคาร 
 เปิดท าการเรียนการสอนจัดห้องเรียนเป็น  6 ห้องๆ ละ  30-35 คน  โดยจัดการเรียนการสอน  ดังนี้  
  1.  โครงการความเป็นเลิศด้าน วิทย์-คณิต              จ านวน  1   ห้อง  
  2.  โครงการ Mini English Program                   จ านวน   1   ห้อง 
  3.  ห้องความรู้ความสามารถทั่วไป                       จ านวน  4    ห้อง  
 ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
 
 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
  



๕ 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  
 ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
  นายศิธาชัย   ศรีอุดม วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท ์๐๘๗ ๓๑๗ ๗๘๘๒, ๐๘๐ ๗๙๒ ๗๐๘๘  e-mail : sitachai57@hotmail.com  ด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕  ปี  
 ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  ๑  คน 
  ชื่อ-สกุล นางสาวสุชีลา  อภัยราช  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.)  สาขา          
การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๘ ๒๗๒ ๐๗๔๗   e-mail: suchee_la @hotmail.com  รบัผิดชอบฝ่าย
บริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
  

 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวนครั้ง
และชั่วโมงที่
เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นายศิธาชัย  
ศรีอุดม 

๖๐ ๓๖ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ 
ช านาญการพิเศษ 

ป.โท บริหารการศึกษา   

๒ นางสาวสุชีลา  
อภัยราช 

๕๕ ๓๐ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ 
เชี่ยวชาญ 

ป.โท บริหารการศึกษา   

๓ นางอังคณา   
พึ่งพัก 

๕๒ ๒๙ ครู  
ช านาญการพิเศษ 

ป.ตร ี
ป.โท 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๘ 

4 นายศุภณัฐ  
ดิลกคณุธรรม 

๔๕ ๑๘ ครู  
ช านาญการพิเศษ 

ป.ตร ี
ป.โท 

คณิตศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ ๔๘ 

5 นางนาตยา   
ฤทธิธรรม 

๔๔ ๑๙ ครู  
ช านาญการพิเศษ 

ป.ตร ี
ป.โท 

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ ๔๘ 

6 นางกรวิพา  ส าโรง ๔๑ ๑๗ ครู  
ช านาญการพิเศษ 

ป.ตร ี
ป.โท 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ๔๘ 

7 นางสาวนันทวัน  ปิ่น
ทอง 

๕๓ ๒๒ ครู ช านาญการ ป.ตร ี การประถมศึกษา การงานอาชีพ ๔๘ 

8 นางสาววิไลรัต   
เกิดเทพ 

๕๗ ๓๕ ครู ช านาญการ ป.ตร ี
ป.โท 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย ๔๘ 

9 นางสาวละเอียด  บดี
รัฐ 

๕๓ ๒๔ ครู ช านาญการ ป.ตร ี
ป.โท 

สังคม 
บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ ๔๘ 

10 นายบวงสวง   
น้อมเศียร 

๓๙ ๑๖ ครู  
ช านาญการพิเศษ 

ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๔๘ 
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๖ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวนครั้ง
และชั่วโมงที่
เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

11 นายสุทธิ    
มีขันหมาก 

๓๙ ๑๖ ครู  
ช านาญการพิเศษ 

ป.ตร ี ดนตรีศึกษา ศิลปะ (ดนตรี) ๔๘ 

12 นายแดนชัย   
วงค์เวียน 

๓๗ ๑๑ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตร ี
ป.โท 

วิทยาศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ ๔๘ 

13 นายประชาเล็ต   
เฉยเทิบ 

๓๙ ๑๖ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๖๐ 

14 นางสาวจ าเนียร   
ชูช่วย 

๓๖ ๑๐ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตร ี
 
ป.โท 

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์
(ฟิสิกส์) 

๔๘ 

15 นางทัตฌา   
ไชยศรีษะ 

๓๔ ๑๐ ครู ช านาญการ ป.ตร ี นาฎยศิลป ์ ศิลปะ 
(นาฎศิลป์) 

๔๘ 

16 นางหนึ่งฤทัย  
พุทธแก้ว 

๓๘ ๙ ครู ช านาญการ ป.ตร ี
ป.โท 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร ์ ๔๘ 

17 นางณัฐณิชา   
กล้าหาญ 

๓๓ ๙ ครูช านาญการ ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๖๗ 

18 นายอภิวัฒน์   
ค าต๊ะ 

๔๑ ๘ ครู ช านาญการ ป.ตร ี อุตสาหกรรมศลิป ์ การงานอาชีพ ๔๘ 

19 นายรณชัย   
บุญประจวบ 

๓๗ ๘ ครู ช านาญการ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๔๘ 

20 นายฉัตรชัย   
ทองจรัส 

๓๙ ๑๑ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตร ี
 
ป.โท 

วิทยาศาสตร์(เคมี) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา  

วิทยาศาสตร ์
(เคมี) 

๔๘ 

21 นายอรรณพ   
บ่อน้อย 

๓๘ ๕ คร ู ป.ตร ี พลศึกษา พลศึกษา ๔๘ 

22 นายคณวรา  
สิละบุตร 

๓๖ ๙ คร ู ป.ตร ี
ป.โท 

รัฐประศาสนศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ ๔๘ 

23 นายวัชโรทร ทิมแหง ๔๐ ๙ คร ู ป.ตร ี พละศึกษา พละศึกษา ๔๘ 
24 นายอเนก   

นันทรากร 
๓๒ ๓ คร ู ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ๔๘ 

25 นางสาวอรนุช   
เพียลาด 

๓๐ ๖ ครูช านาญการ ป.ตร ี
ป.โท 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ๔๘ 

 
 
 
 
 
 
  



๗ 

 
    

 3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
จ้างด้วย

เงิน 
๑ นางจุฑารัตน์  ศรีค า ๓๔ ๔ ป.ตร ี

ป.โท 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ กรม
ส่งเสริมฯ 

๒ ว่าท่ีร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ๓๗ ๓ ป.ตร ี ทัศนศิลป ์ ศิลปะ กรม
ส่งเสริมฯ 

๓ นางสาวปณฏัฐา  พึ่งพัก ๒๖ ๒ ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย รายหัว 
๔ นางสาวสุภาพร  คมข า ๒๖ ๒ ป.ตร ี ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ รายหัว 

 

 3.3  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ต าแหน่ง 

วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี 
จ้างด้วย

เงิน 
๑ นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล ๒๕ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
ปวช. บัญช ี เจ้าหน้าท่ี

สารสนเทศ 
กรม

ส่งเสริมฯ 
๒ นางสาวพัชนี  มณีวงษ ์ ๒๕ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
ปวส. บัญช ี เจ้าหน้าท่ี

สารสนเทศ 
กรม

ส่งเสริมฯ 
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 3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
- ผู้อ านวยการ   1   
- รองผู้อ านวยการ   1   

รวม   2  2 
2. ครูผู้สอน  

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู  12 13  25 
- พนักงานจ้าง(สอน)  2   2 
- พนักงานจ้างสอน

(ช่ัวคราว) 
 2   2 

รวม  16 13  29 
3. บุคลากรสนับสนุน  

- พนักงานจ้างตามภารกจิ 2     
- พนักงานจ้างทั่วไป 1     
- ลูกจ้างประจ า 2     
- อื่นๆ (ระบุ)      

รวม 5    5 
รวมท้ังสิ้น 5 16 13  36 

 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๒ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จ านวน  ๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๖ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   จ านวน  ๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๒ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  ๒   คน คิดเป็นร้อยละ  ๘ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     จ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๘ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๒ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  ๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๖ 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      จ านวน  ๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐ 
 รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ๒๗ คน 
  
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   จ านวน ๒๖ คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๙ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  จ านวน   ๑ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๓.๗๑ 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ  ๑๘  ชั่วโมง : สัปดาห์  
 
 
 
 



๙ 

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๘) 
  
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๖๖ คนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ ๘๐ ๖๑ ๑๔๑ ๓๕.๒๕ 

ม.๒ ๔ ๙๒ ๙๒ ๑๘๔ ๔๖.๐๐ 

ม.๓ ๔ ๙๘ ๕๗ ๑๕๕ ๓๘.๗๕ 

ม.๔ 2 ๒๐ ๒๓ ๔๓ ๒๑.๕๐ 

ม.๕ ๒ ๙ ๓๔ ๔๓ ๒๑.๕๐ 

ม.๖ - - - - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๖ ๒๘๓ ๒๖๓ ๕6๖ 35.38 
 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน  ๒  คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา   =   ๑ : ๒๐        เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
  

ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

541 99.08 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหรี่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

546 100 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 0 0 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 
๕. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 0 0 
๖. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0 
๗. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 5 0.92 
๘. สถิติการขาดเรียน 10 1.83 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 0 0 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    
     มัธยมศึกษาตอนต้น 134 100 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและ
นันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

546 100 

ที ่ รายการ จ านวน คิดเป็น 

 



๑๐ 

(คน) ร้อยละ* 
๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 546 100 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 546 100 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

โรงเรียน 
546 100 

๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

546 100 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

546 100 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

546 100 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

546 100 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะ
ชีวิต ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

546 100 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

546 100 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
  



๑๑ 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ๒ หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๑ หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๓ หลัง 
๔. สระว่ายน้ า -  สระ 
๕. สนามเด็กเล่น -  สนาม 
๖. สนามกีฬา ๑ สนาม 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ปีงบประมาณล่าสุด) 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   ๑.  เงินที่มีผู้อทุิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   ๒.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
   ๓.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   ๔.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   6. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคลได้รับ       
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   8. รายได้อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 

3๖๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๙,๗๐๓.๐๑ 

 
 
 
 
 

๙,๐๖๓.๐๐ 
 
 
 
 

๒๙,๐๖๖.๖๕ 
ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

  

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1 เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

๔๗๙,๓๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๖๘,๔๗๖.๑๒ 
 
 



๑๒ 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

๘๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๒๐,๕๐๐ 

๑๙๔,๑๕๕.๑๒ 
 
 
 

๔๙๙,๕๖๐ 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 
 

๒,๐๗๓,๕๗๑ 
 

๒๗๗,๗๘๔ 
๕๒๑,๓๒๗ 
๒๕๑,๕๕๖ 

๕๒๔,๒๖๕.๙๒ 

 
 
 

๑,๗๓๗,๙๔๐.๓๑ 
 

๒๓๕,๕๕๐ 
๔๗๖,๕๑๙.๖๗ 

๒๐๙,๓๙๐ 
๓๕๒,๙๒๐.๔๘ 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ) 
       เงินสะสม 

 
๒๑๐,๖๗๖๑.๙๕ 

 
๑,๓๗๘,๐๙๕.๗๑ 

รวม ๗,๙๒๐,๗๘๓.๘๘ ๕,๓๙๐,๖๗๗.๐๖ 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน  ๒,๕๓๐,๑๐๖.๘๒ บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน ๒,๕๓๐,๑๐๖.๘๒  บาท 
 



๑๓ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ มีประชากรประมาณ  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนเทศบาล ๔  อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ความเป็นอยู่
เหมือนชนบทโดยทั่วไปมปีระเพณี/ศิลปวัฒนธรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗0,000 บาท 

 7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างดี ผู้ปกครองส่วนใหญ่
เข้าใจในบริบทของโรงเรียน มีแหล่งการค้าอยู่ใกล้กับโรงเรียน การเดินทางของนักเรียนและครูสะดวกรวดเร็ว มี
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยู่ใกล้เคียง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อจ ากัด  โรงเรียนมีพ้ืนที่ค่อนข้างน้อย ท าให้มีพ้ืนที่จ ากัดในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ 
สนามกีฬาส าหรับนักเรียนและชุมชนไม่เพียงพอ นักเรียนที่เข้าเรียนไม่สามารถคัดสรรได้ตามต้องการ  ขาดบุคลากรด้านการ
สอนที่วิชาสังคมศึกษาฯ  ภาษาไทย คอมพิวเตอร์และห้องเรียนไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน      
ดังแสดงในตารางดังนี ้

 
  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ ๑,๔๐๐ ชั่วโมง 

 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ แผนวิทย์-คณิต           
และศิลป์-ภาษา 

 

ม.๑ ม.๒ ม.๓

ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
หน้าทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรมและ
        การด าเนินชีวิตในสังคม
 ภูมศิาสตร์
 เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
 สุขศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
 พลศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
ศิลปะ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.)

แผนวิทย์-คณิต แผนศิลป์-ภาษา
2,080 (๕๒ นก.) 2,040(๕๑ นก.)

 กจิกรรมแนะแนว ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม.
 กจิกรรมนักเรียน
        - ลูกเสือ ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม.
        - ชุมนุม ๒๔ ช.ม. ๔๐ ช.ม. ๔๐ ช.ม.
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๖ ช.ม. ๑๖ ช.ม. ๑๖ ช.ม.
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ช.ม. ๑๒๐ ช.ม. ๑๒๐ ช.ม.

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑,๓๖๐ ช.ม. ๑,๓๖๐ ช.ม. ๑,๓๖๐ ช.ม. 4,140 ช.ม. 4,100 ช.ม.
1,240(31 นก.) 1,240(31 นก.) 1,240(31 นก.) แผนวิทย-์คณิต แผนศิลป-์ภาษา

3,840(96 นก.) 3,800(95 นก.)3,720(93 นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ)์

๒๔0(๖ นก.)
๒๔0(๖ นก.)

๓๐๐ ช.ม.

ม.๔ - ๖
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๔0(๖ นก.)
240(6 นก.)

๘0(๒ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

๘๐(๒ นก.)

 รายวิชาเพ่ิมเติม

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

360(๑๘ นก.)

๑๒๐ ช.ม.

๑๒๐ ช.ม.
๖๐ ช.ม.

๑๒๐(๓ นก.)
๒๔0(๖ นก.)

1,760(44 นก.)

รวมหน่วยกิตทีไ่ด้

กลุม่สาระการเรียนรู้/กิจกรรม

 กลุม่สาระการเรียนรู้

๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.)

360(๑๘ นก.) 360(๑๘ นก.)



๑๕ 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  
 9.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ๑๒๘ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน ๔,๐๐๐ เล่ม มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน ๑๐  ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอ้ี  ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย
๒๑  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคล
มาใช้บริการ เฉลี่ย ๑๒ คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 ๙.๒  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๑๑ ห้อง จ าแนกเป็น 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน   ๓  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน   ๒  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องศูนย์นิทรรศการอาเซียน    จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องดนตรี           จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องนาฏศิลป์                 จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องศิลปะ                   จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องมัลติมีเดีย                    จ านวน   ๑  ห้อง 
 9.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน  ๘๔  เครื่อง จ าแนกเป็น 
   1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  จ านวน ๗๕ เครื่อง 
   2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน  ๗๕ เครื่อง 
         โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)  
เฉลี่ย  ๒๕๕ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๐ ของนักเรียนทั้งหมด 
   3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน ๙ เครื่อง 
 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

อาคารผลิตน้ าดื่มดี 
ศูนย์นิทรรศการอาเซียน 
ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๑๑๒ 
๒๑๕ 
๒๑๕ 
๕๖๔ 

 
 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ศูนย์ราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ค่ายลูกเสือจังหวัดก าแพงเพชร 
วัดหนองปลิง 

๕ 
๒ 
๔ 
๒ 
๒ 
๑ 



๑๖ 

 
 9.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
๔. 
๕. 
๖. 

นายหวัน  อาจอาสา 
พระใบฎีกาสาคร  อารยธมฺโม 
นายสวัสดิ์  จันทนานนท์ 
นายปรีชา  ทรัพย์มาก 
นางปัทมา  พวงมาลัย 
นายบุญชู  ศรชัย 

การท านา 
พระพุทธศาสนา 
ดนตรีไทย 
ปศุสัตว์ 
งานอนามัย และสาธารณสุข 
การท าไม้กวาด 

๑ 
๓๖ 
4 
2 
4 
๕ 

 



๑๗ 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

สถานศึกษา   

 รางวัลชมเชย โรงเรียนธนาคาร ระดับจังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

ครู   

นางสาวสุชีลา  อภัยราช การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาซียนด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาซียนด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร 

นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ม. 1-
3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น  
ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับ
ภาคเหนือ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น 
ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับ
ภาคเหนือ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น 
ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับ
ภาคเหนือ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับ
ภาคเหนือ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 



๑๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ กิจกรรมงานประดิษฐ์จาก
ใบตอง ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ กิจกรรมงานประดิษฐ์จาก
ใบตอง ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางกรวิพา  ส าโรง ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น  
ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายคณวรา  สิละบุตร ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
สวดมนต์ท านองสรภัญญะ ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
สวดมนต์ท านองสรภัญญะ ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ า ระดับชั้น  
ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
คัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น  
ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุภาพร  คมข า ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 



๑๙ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาววิไลลักษณ์  ป้อมภุ่ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันค
รอสเวิร์ด ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช  เพียลาด ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันค
รอสเวิร์ด ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา  ส าโรง ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันค
รอสเวิร์ด ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายรณชัย  บุญประจวบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช  เพียลาด ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น  
ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา  ส าโรง ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
spelling bee ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช  เพียลาด ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
spelling bee ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การ
สร้างเว็บไซต์ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางเพชรดา  แนบเนียน ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน 
การท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายแดนชัย  วงค์เวียน ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 



๒๐ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายแดนชัย  วงค์เวียน ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน 
A-math ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขัน A-math ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวจิราพร  จันทร์ศิริ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายจิรพงศ์  ครุธอินทร์ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวภัคพิชญา  สีเขียว ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายบวงสวง  น้อมเศียร ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขัน sudoku ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขัน sudoku ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน sudoku ระดับชั้น  
ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 



๒๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น  
ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการคัด
ลายมือ ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการคัด
ลายมือ ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการอ่าน
ท านองเสนาะหญิง ระดับชั้น ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการอ่านท านองเสนาะชาย ระดับชั้น  
ม. 4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการอ่าน
ท านองเสนาะหญิง ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
อ่านท านองเสนาะชาย ระดับชั้น ม. 1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายคณวรา  สิละบุตร ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 

นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน ส านักงานเขตพ้ืนที่



๒๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - 6 การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 41 

นายสุทธิ  มีขันหมาก ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.1 - 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นายสุทธิ  มีขันหมาก ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น  
ม.4 - 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อ
บินขึ้นจากพ้ืน) ระดับชั้น ม.1 - 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับชั้น  
ม.1 - 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 - 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 - 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น 
ม.1 - 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น 
ม.1 - 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนการประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนการประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
ภาคเหนือ กิจกรรมการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๒๓ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ระดับชั้น ม. 4-6 
นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

ภาคเหนือ กิจกรรมการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 
ระดับชั้น ม. 4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
ภาคเหนือ กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม. 1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
ภาคเหนือ กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม. 1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น  
ม. 4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้น ม. 1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น  
ม. 4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้น ม. 1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายฉัตรชัย  ทองจรัส การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุภาพร  คมข า การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ส านักงานในสถานศึกษา 

นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายเอนก  นันทรากร การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายคณวรา  สิละบุตร การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายวัชโรทร  ทิมแหง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช  เพียลาด การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายอรรณพ  บ่อน้อย การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายรณชัย  บุญประจวบ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๕ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ส านักงานในสถานศึกษา 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายบวงสวง  น้อมเศียร การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา  ส าโรง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางอังคณา  พ่ึงพัก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุชีลา  อภัยราช การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุภาพร  คมข า การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๖ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายเอนก  นันทรากร การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายคณวรา  สิละบุตร การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายวัชโรทร  ทิมแหง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช  เพียลาด การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๗ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

นางกรวิพา  ส าโรง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายสุทธิ  มีขันหมาก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางอังคณา  พ่ึงพัก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตาราง
งานและโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางอังคณา  พ่ึงพัก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุชีลา  อภัยราช การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา  ส าโรง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

Apps for Education 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายแดนชัย  วงค์เวียน การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุภาพร  คมข า การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางเพชรดา  แนบเนียน การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายเอนก  นันทรากร การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายคณวรา  สิละบุตร การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๒๙ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

Apps for Education 

นายวัชโรทร  ทิมแหง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช  เพียลาด การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางทัตฌา  ไชยศรีษะ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 
Apps for Education 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน google 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๓๐ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

Apps for Education 

นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 
การสร้างหนังสืออ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายคณวรา  สิละบุตร การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางเพชรดา  แนบเนียน การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายเอนก  นันทรากร การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายวัชโรทร  ทิมแหง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช  เพียลาด การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๓๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางทัตฌา  ไชยศรีษะ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายแดนชัย  วงค์เวียน การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา  ส าโรง การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



๓๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

นายสุทธิ  มีขันหมาก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางอังคณา  พ่ึงพัก การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร หลักสูตรที่ 4 การสร้างหนังสือ
อ็กทรอนิกส์และการตัดต่อวิดีโอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

   
นักเรียน   
   
นางสาวปฐมพร  สายชาลี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ม.4 - 6 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นายณัฐพงษ์  พลอาภา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวรลิสา  เพชรเภรี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

เด็กหญิงเขนตรชนก  เกิดโต รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวปวรรณรัตน์  เขียวลี รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นายพงศธร  พวงกุหลาบ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวเบญจมาศ  ผิวขาว รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวชนิสรา  สมพงษ์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ 
ระดับชั้น ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวรวงข้าว  ทองด้วง รางวัลชมเชยกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นเกษร รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 



๓๓ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กหญิงภัสสร  ทับค า รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาววริศราภรณ์  สอนชิด รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้น 
ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

เด็กหญิงเกศกนก  รักยิ้ม รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดงาน
ประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

เด็กหญิงน้ าผึ้ง  บัวเย็น รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

เด็กหญิงนฤมล  ชาติมนตรี รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวจริญญา  เกียรติบุตร รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

เด็กหญิงกุลนิภา  กลิ่นเพ็ญ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

เด็กหญิงสุพิชชา  วีระค า รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

เด็กชายนพดล  ถมทอง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดงาน
ประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

เด็กหญิงวัชริดา  เสือค ารณ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดงาน
ประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 

นางสาวศิริรัตน์  วีรโชติกุล ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาววิลาวัลย ์ ทองอ่อน ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวณัฏฐณิชา  แก้วกอ
เกตุ 

ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวนูรีฮันณ์  กิจจารักษ์ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวพัชราพรรณ  พันเชื้อ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวจิราวรรณ  จันทะวงศ์ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวฤทัยรัตน์  แสงศรี ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวพัชรินทร์  ภัทรไกร ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวสุนิสา  บุตรไธสง ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 



๓๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

โรงเรียน (ยสร) 
นางสาวโสรยา  สุธาหลวง ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน

โรงเรียน (ยสร) 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวชนม์นิภา  เพชรเภรี ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวอรพรรณ  ศรีวิลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวพัชณิดา  อยู่กัน ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาววริศรา  ทิพย์วิเศษ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวแพรวนภา  เหล่าเขต
กิจ 

ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาววิภาดา  ก๊กฝ้าย ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวลาดวัลย์  เบาบาง ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวจิตตรา  นุชแม้น ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวแพรพรรณ  ดอนไพร
วัลย ์

ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นายรามพล  อินทร์ค าพล ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นายกัณฑ์พจน์  ธนาการต์ภา
วิลัย 

ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นายพิสิษฐ์  จิตใจตรง ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร) 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

นางสาวปฐมพร  สายชาลี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ม.4 - 6 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

นายณัฐพงษ์  พลอาภา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ม.4 - 6 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

นางสาวรลิสา  เพชรเภรี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ม.4 - 6 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เด็กชายวิชยุตย์  บึงกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กชายตะวัน  พรมพรสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 



๓๕ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กหญิงอัญชลี  ลักษณะมีศรี รางวัลชนะเลิศ เปตองประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี 

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิไลเพ็ง รางวัลชนะเลิศ เปตองประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี 

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์มาก รางวัลชนะเลิศ เปตองประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี 

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กหญิงอัจฉรา  ฝนตะคุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองประเภทคู่หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงลิ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองประเภทคู่หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กชายยุทธการ  ทุเรียนทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองประเภทคู่ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กชายสิทธา  เฉียงเหนือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองประเภทคู่ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 

นายธนพล  เขียวเกิด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองประเภทบุคคล
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กชายเจตนรินทร์  ปลิวมา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ระดับ 
ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงมิถุนา  สุขสะอาด รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมือภาษาจีน ระดับ  
ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายนาวิน  กาวีระ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับ ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายอภิสิทธิ์  ลานสนธิ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับ ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายพงษ์ศิริ  ข ามีชะนะ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่าน
ท านองเสนาะประเภทชาย ระดับ ม.4 - 6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงนฤมล  ชาติมนตรี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงเนตรชนก  เกิดโต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงภัสสร  ทับค า รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายตะวัน  พรมพรสวรรค์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงปาริฉัตร  มีบุตร รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงชิดชนก  บรรดาศักดิ์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ ส านักงานคณะกรรมการ



๓๖ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เด็กชายนพดล  ถมทอง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์

กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายภาสกร  แพอยู่ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายวรนนท์  หนองหลวง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวน้ าเพชร  เอกวัฒน์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวปฐมพร  สายชาลี รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวพัชรี  เอ่ียมโอด รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายณัฐพงษ์  พลอาภา รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวรลิสา  เพชรเภรี รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายตะวัน  พรมพรสวรรค์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ 
ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงปาริฉัตร  มีบุตร รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ 
ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงชิดชนก  บรรดาศักดิ์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ 
ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายนพดล  ถมทอง รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ 
ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ 
ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายภาสกร  แพอยู่ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ 
ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๓๗ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายวรนนท์  หนองหลวง รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวน้ าเพชร  เอกวัฒน์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวปฐมพร  สายชาลี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวพัชรี  เอ่ียมโอด รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายณัฐพงษ์  พลอาภา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวรลิสา  เพชรเภรี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายวีรพล  ศรีชม ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายวีรพงศ์  เฮ็งสิน ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายสมนึก  ทับทิม ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายศราวุฒิ  ทาวงษ์ ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายณัฐกานต์  แก้วคล้าย ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายอรรตพล  กิมจีน ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายสมหวัง  ทองดอนอ่อน ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายชัยวัฒน์  ค าเมฆ ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายธนกฤต  พรรณสุรัตน์ ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่



๓๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

งบประมาณ 2558 การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายมานิต  ด าทรัพย์ ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

เด็กชายนาวิน  กาวีระ ส าเร็จหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เชต 1 

นางสาวโสรยา  สุทธหลวง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นายศรัณย์  บุญอยู่ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กหญิงอนุธิดา  ธัญญากรรม รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นายน าชัย  ขันอินทร์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นางสาวสุนิตา  เรื่อศรีจันทร์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นางสาวสายฝน  พัดเจริญ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นางสาวชลธิชา  พานทอง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กหญิงน้ าค้าง  มีสมพร รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กหญิงนาถอนงค์  คงหิรัญ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กหญิงกาญจนา  ดาทอง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 



๓๙ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

41 

เด็กชายตะวัน  พรมพรสวรรค์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กชายนพกร  ถมทอง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กหญิงชิดชนก  บรรดาศักดิ์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กชายนพดล  ถมทอง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กชายภาสกร  แพอยู่ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นายวรนนท์  หนองหลวง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นางสาวน้ าเพชร  เอกวัฒน์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นางสาวปฐมพร  สายชาลี รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นางสาวพัชรี  เอ่ียมโอด รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นายณัฐพงษ์  พลอาภา รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นางสาวรลิสา  เพชรเภรี รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 



๔๐ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กหญิงศุภลักขณา  มีผล รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นายพงศ์ศิริ  ข ามีชะนะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ระดับ ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นางสาวเบญจมาศ  ผิวขาว รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ระดับ ม.4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กชายไกรศร  ประสงค์ดี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กชายยุทธการ  ทุเรียนทอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กชายไกรสิทธิ์  ประสงค์ดี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กชายจักรกฤษณ์  ทักญาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล ระดับ ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

เด็กหญิงกาญจนา  ทองค า รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Cross word ระดับ 
ม.1-3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายตุลยวัต  บุญศร ี รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Cross word ระดับ 
ม.1-3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นเกษร รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับ ม.1-3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวจริญญา  เกียรติบุตร รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับ ม.4-6  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงมิถุนา  สุขสะอาด รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 
ระดับ ม.1-3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวพรไพสน  สบาย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 
ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงศิริวรรณ  ล าทรง รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ ระดับ ม.1-3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงนภาภรณ์  เก่งธัญกิจ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ ระดับ ม.1-3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 



๔๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กหญิงนภาพร  ประสาท
แก้ว 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ ระดับ ม.1-3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงอัญชลี   ลักษณะมีศรี รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ ระดับ ม.1-3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงฐิติมา  ชัยฤกษ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ ระดับ ม.1-3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายน าชัย  ขันอินทร์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงอนุธิดา  ธัญญากรรม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายศรัณย์  บุญอยู่ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ม.4-6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวโสรยา  สุทธหลวง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ม.4-6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายสรศักดิ์  ออมสิน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน A-math ระดับ ม.1-
3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายวรนนท์  หนองหลวง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวน้ าเพชร  เอกวัฒน์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวปฐมพร  สายชาลี รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวพัชรี  เอ่ียมโอด รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายณัฐพงษ์  พลอาภา รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวรลิสา  เพชรเภรี รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงวัชริดา  เสือค ารณ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกมลรัตน์  ใจแสน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงเกศกนก  รักยิ้ม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายนพดล  ถมทอง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด



๔๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 ก าแพงเพชร 
เด็กชายภาสกร  แพอยู่ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน

ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงนิลจันทร์  พลอยศรี รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงณิชา  หรั่งแจ่ม รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงสุพิชชา  วีระค า รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงนฤมล  ชาติมนตรี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวอาภาภัทร  ยาหอม รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายอมรเทพ  เนื่องตุ้ย รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน 
Sudoku ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายฐิติพงษ์  แซ่กอ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
Sudoku ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายปรวรรต  สีหาบุตร รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขัน Sudoku ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกุลนิภา  กลิ่นเพ็ญ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
วาดภาพระบายสีน้ า ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงพรสวรรค์  กลิ่นแก้ว รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงณัฐริกา  เขียวเล็ก รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านท านองเสนาะ 
ระดับ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวชลิตา  เต่าโพรง รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านท านองเสนาะ 
ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงจันทรา  มงคลสิงห์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม.1-
3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาววริศราภรณ์  สอนชิด รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม.4-
6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวชนิสรา  สมพงษ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายกรวิชญ์  สมโภชน ์ เข้าร่วมการแข่งขัน การคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายยุทธการ  ทุเรียนทอง รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน A-math ระดับ ม.1-
3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 



๔๓ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายเทวัน  เอกวัฒน์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน A-math ระดับ 
ม.4-6  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวจิราวรรณ  จันทะวงษ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน A-math ระดับ ม.4-
6  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงปรางค์วิทย์  ทองด้วง เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายไกรสิทธิ์  ประสงค์ดี เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายยุทธการ  ทุเรียนทอง เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวฮารุกะ  ยามาโมโต เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวมุทิตา  ปัทมาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาววรีรัตน์  สุค าตา เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวหัทยา  แสงศักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวฐิติรัตน์  แซ่กอ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวกัลยกร  อ่วมอุไร เข้าร่วมแข่งขัน การสร้างเว็บเพจ ระดับ ม.4-6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวเยาวรัตน์  รุ่งทวีนันท
พงศ์ 

เข้าร่วมแข่งขัน การสร้างเว็บเพจ ระดับ ม.4-6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายทนชัย  แป้นเพชรอ า
พรสี 

เข้าร่วมแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม.1-3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวรวงข้าว  ทองด้วง เข้าร่วมแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม.4-6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงเบญจมาศ  วิจิตร
ปัญญา 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.4-6  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวลดาวัลย์  เบาบาง เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ระดับ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงเนตรชนก  เกิดโต รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน
วิทยศาสตร์ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงภัสสร  ทับค า รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน
วิทยศาสตร์ ม.1-3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวปวรรณรัตน์  เขียวลี รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันโครงงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด



๔๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

คณิตศาสตร์ ม.4-6 ก าแพงเพชร 
นายพงศธร  พวงกุหลาบ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันโครงงาน

คณิตศาสตร์ ม.4-6 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวเบญจมาศ  ผิวขาว รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ ม.4-6 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

เพ่ือพัฒนาคน
ในท้องถิ่นให้มี
คุณภาพโดยการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต ทั้ง
การศึกษาใน
ระบบ 
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มี
โอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้
มีโอกาสเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชน ใน
ท้องถิน่ 

ร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม 

 
 ๑๐.๓  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  
  ๑. โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
  ๒. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๓. โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
  ๔. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
  ๕. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศ 
 



๔๕ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 255๘ (ในปีการศึกษาที่แล้ว)  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
96.40 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม และบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนการสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

81.67 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา       
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน 
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา       
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   9๑.๑8 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตรสูป่ระชาคมอาเซยีน 8๗.๗4 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
96.77 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

8๕.๕4 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8๗.14 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 9๕.๑8 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     9๒.33 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
99.70 5.00 ดีเยี่ยม 

 
* ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  
** ให้ระบุระดับคณุภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
*** ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน  
 

จุดเด่น    ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนอย่างดเียี่ยม 
จุดที่ควรพัฒนา   การจัดสภาพภมูิทัศน์ภายในโรงเรยีนให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
ข้อเสนอแนะ    ควรการจดัท าหรือสร้างสื่อการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 



๔๖ 

๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.0 ๙.88 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.0 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    10.0 8.92 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.0 8.86 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน(ไม่ได้ประเมินตัวบ่งช้ีนี้) 0.00 0.00 - 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ 4.92 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม ๘๐.๐๐ 75.05 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  75.05  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ...........................-
.............................................................................................. 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถทั้งในด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แบบ
ฝึก โครงการ สรุป หรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 



 



๔๗ 

 สถานศึกษาควรด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมกันอย่างน้อยภาคเรียน 
ละ ๒ ครั้งและให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปขั้นหนึ่งภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่มีการประชุม ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชนให้มากขึ้น
โดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือและควรมีมาตรการเชิงรุกเข้าไปประสานงานและร่วมกิจกรรมในชุมชนทุ ก
โอกาสเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบวัด และแบบทดสอบ
ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่าเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และควรส่งเสริมให้ครูมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ศึกษา
ค้นคว้า วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นให้ครูทุกคนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและวางแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน 



๔๘ 

ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย
โดยแบ่งเป็น ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายแผนงานงบประมาณ ผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA และอธิบายการน ามาใช้ในบริบทของสถานศึกษา 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
      

 
              
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) 
    
 

  

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๑.  การจัดท าและพัฒนา
พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
๒.  การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการ
เรียนรู ้
๓.  การวัดผล ประเมินผล 
ทะเบียน และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
๔.การนเิทศติดตามผลการ
จัดการศึกษา 
 ๕. การพัฒนา ส่งเสริมการ
จัดหาจัดท าสื่อ และใช้
เทคโนโลยีและแหล่งการ
เรียนรู ้
๖.  การแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
๙.  การส่งเสรมิ ชุมชนการ
ประสานความร่วมมืองาน
วิชาการให้มีความเขม้แข็ง
ทางวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน    
 

๑.  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
แผนบริหารงบประมาณ แผนปัฒ
นาการศึกษาสามปี แผนพัฒนา
การศึกษาประจ าปี  
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณ การอนุมตัิการจ่าย 
การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และ
การตรวจสอบ 
๓. การเงินและบัญชี 
๔. การพัสดุ  
๕.  การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
๖.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 
 
    
 
 

๑. การสรรหา การวางแผน
อัตราก าลังข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒.  การและบรรจุแต่งตั้ง  การ
เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓.  การด าเนินการเกี่ยวกับวินัย 
๔.  การประเมินผลการปฎิบตัิ
ราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และการลาทุกประเภท 
๕.  การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัติและการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
๖.  การส่งเสรมิการประเมินวิทย
ฐานะ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  คุณธรรมจรยิธรรม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๗.  การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๘. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑.  ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
๒.  การจัดระบบการบรหิารและ
พัฒนาองค์กร 
๓.  การด าเนินงานธุรการ   
๔.  การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
๕. การประชาสมัพันธ์ 
ความสัมพันธ์ชุมชน  
๖ การด าเนินการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
๗.  การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา การรับ
นักเรียนการ จดัท าส ามะโน
ประชากร 
๘.  การส่งเสรมิงานกิจการ
นักเรียน 
๙. การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  
ของบุคคล องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจดัการศึกษา 
๑๐.  การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
๑๑.  การจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมและการ
ลงโทษนักเรียน 
 
 
 



๕๐ 

๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
  ผู้เรียนมีความรู้ เคียงคู่คุณธรรม 
พันธกิจ 

๑. ยกระดับคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     

  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์ 
ยกระดับคุณภาพ
วิชาการและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
แก่นักเรียนทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความสามารถมี 
1.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

2. ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาระบบเพ่ือ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครู 
2.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.๔ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
ฝ่ายบรหิารงบประมาณ 
ฝ่ายบรหิารบุคคล 

3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสรมิ
การให้บริการชุมชน
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3.1 แนวทางการพัฒนา  การบรหิารจัดการโดยใช้โรงเรยีน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
3.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
ฝ่ายบรหิารงบประมาณ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. ผู้เรยีนมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

๒. ผู้เรยีนมีคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

๓. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



๕๑ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าเศรฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 น้ าดื่มดี (DEE)  ธนาคารเด่น 

 
๓.   การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพส าหรับ 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โรงเรียนด าเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 
1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) สามารถขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนให้สู่เป้าหมาย 
2. สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ และประกันโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

             4. เสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็น
ผู้น าทางวิชาการและผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษารอบด้าน 
      5. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย  
 
๔.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 

 ๑. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพทางวิชาการแก่นักเรียนทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ตามศักยภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

๑ โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

๑. เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา  

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
หลักสูตร
สถานศึกษาทุก
กลุ่มสาระ 
 
 

หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนชากังราววิทยา  
และหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนชากังราววิทยา   
มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง และ
เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนและความต้องการ
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๕๒ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ของท้องถิ่น ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

2 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๑. เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับโรงเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนา
ผลการประเมิน 
O – NET ของ
นักเรียน    

1. พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
ระดับโรงเรียน
ของนักเรียนชั้น  
ม.๑- ม.4      
๒. พัฒนาผลการ
ประเมินผล  
O-NET ของ
นักเรียนชั้น    
ม.๓      

 10 

3 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  

๑. เพ่ือพัฒนา
และส่งเสริม
ความรู้  
ความสามารถ
นักเรียนที่มี
ความถนัดพิเศษ 
ด้านวิชาการ 
และ
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ให้เต็ม
ศักยภาพของแต่
ละบุคคล 
๒. เพ่ือกระตุ้น
ให้ครูและ
นักเรียนมีความ
พร้อมในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามนโยบายต้น
สังกัด 

 
 

1. นักเรียน
ตัวแทนชั้น  
ม.๑ -  ม.4 เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันระดับ เขต 
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
ครูผู้สอนอย่าง
น้อยร้อยละ 8๐ 
ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนตาม
รายการแข่งขัน
ของต้นสังกัด  
เข้าร่วมแข่งขันใน
แต่ละระดับ ได้แก่ 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับภาคเหนือ 
และระดับชาติ 

1. นักเรียนตัวแทนชั้น  
ม.๑- ม.4 ในกิจกรรมการ
แข่งขัน ได้รับรางวัลอย่าง
น้อยร้อยละ ๒๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่ส่ง 
๒. นักเรียนได้รับรางวัล
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนกิจกรรมที่ส่ง 

15 

 
 



๕๓ 

  1.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน 

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 โครงการ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1.เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ 
และมีส่วนร่วม
กิจกรรมในการ
ดูแลปกครอง
ภายในโรงเรียน 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย                                                                                                                                                  
2.เพ่ือให้
นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึก
ตนเองเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความ
เสมอภาคและ
หน้าที่ตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย                                                                                                                                                           
3.เพ่ือให้
นักเรียนมี
ประสบการณ์ใน
การเป็นผู้น า 
และผู้ตามใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยท่ี
ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                   

1. นักเรียน ร้อย
ละ 90 มีความรู้
ความเข้าใจ 
ปฏิบัติตนตาม
ระบบ
ประชาธิปไตยได้
อย่างเหมาสม 

1. นักเรียนเข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตย รู้จัก
ปกครองตนเอง 
2. นักเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3. นักเรียนมีระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
4. นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

1 

2 โครงการส่งเสริม
ค่านิยม 12 
ประการในโรงเรียน 

๑. เพ่ือให้
นักเรียนมี
วิสัยทัศน์ วิถี
ความคิด วิถีชีวิต 
คุณธรรม 
จิตส านึกตาม
หลักค่านิยม ๑๒ 
ประการและยึด

1. นักเรียนมี
วิสัยทัศน์ วิถี
ความคิด วิถีชีวิต 
คุณธรรม จิตส านึก
ตามหลักค่านิยม 
๑๒ ประการและ
ยึดมั่นในการ
ปกครองในระบอบ

1. นักเรียนมี วิถี วิถีชีวิต 
คุณธรรม จิตส านึกตาม
หลักค่านิยม ๑๒ ประการ
และยึดมั่นในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
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๕๔ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน 

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

มั่นในการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
๒. 2 เพ่ือสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์    ลด
ความขัดแย้ง 
สร้างบรรยากาศ
ที่ดีให้เกิดขึ้นใน
สังคม  

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2.
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์     
ลดความขัดแย้ง 
สร้างบรรยากาศที่
ดีให้เกิดข้ึนใน
สังคม  

3 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน 

1. เพ่ือให้
นักเรียนปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง
ตามระเบียบของ
โรงเรียน 
2. เพ่ือให้
นักเรียน
ตระหนักใน
หน้าที่ของตน มี
ความภาคภูมิใจ
ในสถาบัน และมี
ความรัก ความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

 1.นักเรียนร้อยละ 
95 รู้และเข้าใจ 
ข้อมูลข่าวสาร 
นโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติของทาง
โรงเรียน สามารถ
น าไป ประพฤติ
ปฏิบัติเป็นที่น่าพึง
พอใจ   
เชิงปริมาณ 
 2.นักเรียน ม.1 
และ ม.4 ทุกคน
ได้รับความรู้ข้อมูล
ข่าวสาร นโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ
ของทางโรงเรียน  

 1.นักเรียนรู้และเข้าใจ 
ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติของทาง
โรงเรียน สามารถน าไป 
ประพฤติปฏิบัติเป็นที่น่าพึง
พอใจ   
2.นักเรียน  ได้รับความรู้
ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติของทาง
โรงเรียน  

12 

4 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมี
คุณธรรม 

๑.นักเรียน เข้า
ร่วมกิจกรรมใน
โครงการร้อยละ 
90 

1. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ จิตส านึก

9 



๕๕ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน 

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

จริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
โรงเรียน  

๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
เอ้ืออาทรและ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนยอมรับ
ในความคิดและ
วัฒนธรรมที่
แตกต่าง มี
อุดมการณ์
ประชาธิปไตย 
สังคมไทยและ
สังคมโลก  

๒.นักเรียนมี
ความเอ้ืออาทร
และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
๓.นักเรียนปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ
ของสถานศึกษา 
นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
ปฏิบัติตนดี เป็น
จริงทางกาย 
วาจา ใจทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
๔.นักเรียนด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ  

ความเป็นไทย อุดมการณ์
ประชาธิปไตย  ที่ทาง
โรงเรียนจัดให้  
2.เรียนมีจิตอาสาพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม เข้าใจและ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

5 โครงการวันส าคัญ  
ของชาติ ศาสนา 
และ 
พระมหากษัตริย์ 
(วันวิสาขบูชา         
วันอาสาฬหบูชา  
วันมาฆบูชา           
วันเข้าพรรษา         
วันพ่อแห่งชาติ        
วันแม่แห่งชาติ) 

๑ เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้
และความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วันส าคัญของ
ชาติและวัน
ส าคัญอ่ืนๆ 
 2. เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีแก่
นักเรียน 

 

1. นักเรียนมี
ความรู้และความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วันส าคัญของชาติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
8๐ 
2.นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ 
ค่านิยมท่ีดี  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  9๐ 
3. นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ  
8๐ สามารถบอก

๑. นักเรียนมีความรู้และ
ความตระหนักถึง
ความส าคัญของวันส าคัญ
ของชาติและวันส าคัญอ่ืนๆ 
 2. เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีแก่นักเรียน 
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๕๖ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน 

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ถึงความส าคัญ
ของวันส าคัญ 
ต่าง ๆ ได้ 
3.นักเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ  8๐  
สามารถ
สร้างสรรค์และ
เผยแพร่ผลงาน
ของตนได้ 
4. นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ  
8๐  สามารถ
แสดงออกถึง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีได้ 

6 โครงการTo Be 
Number One  
๒.๑ กิจกรรมคัด
กรองและจัดท า
ข้อมูลนักเรียน
เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด 
๒.๒ กิจกรรมกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด 
๒.๓ กิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านวัน
ต่อต้านยาเสพติด 
 

1. เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดให้นักเรียน
ก่อนวัยเสี่ยง ได้
รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษ
ภัยของยาเสพ
ติด 
๒. เพ่ือสร้าง
เครอืข่าย
นักเรียนในการ
ป้องกันและ
แก้ไขต่อต้านยา
เสพติด 
3. เพ่ือพัฒนา
นักเรียน ให้
สามารถป้องกัน
ตนเองไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

๑. นักเรียนใน
โรงเรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม To 
Be Number 
One  
2.นักเรียนทุกคน
ผ่านการคัดกรอง
เกี่ยวกับความ
เสี่ยงและแนวทาง
ป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียน 
3.มีข้อมูลนักเรียน
ในโรงเรียนทุกคน
ที่เก่ียวข้องกับยา
เสพติดแนวทาง
ป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียน 
๔. นักเรียนใน
โรงเรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬา

1. นักเรียนในโรงเรียนทุก
คนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
2. นักเรียนในโรงเรียนทุก
คนมคีวามรู้และป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 
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๕๗ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมิน 

คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

4.เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
สถานศึกษาใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

วันต่อต้านยาเสพ
ติดในโรงเรียน 
๕. นักเรียนทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพ
ติด 
๖. นักเรียนทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

 
2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบเพ่ือบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  2.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
1 จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา 
๑.เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทางการ
ศึกษาน าไป
ด าเนินการ มีการ
พัฒนา แสวงหา
ความรู้หรือ
ทักษะ และ
สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติในการ
จัดท าแผน

1.บุคลากรในโรง
โรงเรียน 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ 
เตรียมความ
พร้อมสามารถ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 

1.บุคลากรในโรง
โรงเรียน 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ 
เตรียมความ
พร้อมสามารถ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
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๕๘ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ประจ าปีต่อไป 
2 พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่
ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของ 
๒. เพ่ือร่วมศึกษา
เรียนรู้ หา
ประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน   
3. เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือ
ความเข้าใจอันดี
ความสัมพันธ์   
ที่ด ี
และสร้างความ
เป็นเอกภาพใน 
การปฏิบัติงาน
ตามบทบาท 
หน้าที่ 
4. เพ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน
ของ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑.คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
บุคลากรจ านวน  
40 คนอบรม 
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน  
๒.คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของ
โรงเรียน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่
ของตนเองมี
ประสบการณ์ ได้
พบปะสังสรรค์
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน  
เกิดความร่วมมือ
อันดีมี
ความสัมพันธ์ที่ดี  
มีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาท หน้าที่ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของ
โรงเรียน 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่
ของตนเองมี
ความร่วมมืออัน
ดี  มีสัมพันธ์ที่ดี  
มีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาท หน้าที่   
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  2.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สนองมาตรฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 



๕๙ 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 
 เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ใน
ทศวรรษที่ 21 
ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

 

ครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้
ในทศวรรษที่ 21 
ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา  

ครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้
ในทศวรรษที่ 21 
ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา  

1 

 
  2.๓ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1.  เพ่ือจัดหา
แหล่งเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้
มีอย่างพอเพียง
และเหมาะสม 
กับสภาพการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

๑. ผู้เรียนได้
ใช้แหล่ง
เรียนรู้ใน
โรงเรียนอย่าง
หลากหลาย๒.
ผู้เรียนมีความ
สนใจแสวงหา
ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ รอบตัว 
สื่อต่าง ๆ  ใน
โรงเรียน         

๑.  ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
อย่าง
หลากหลาย๒.
ผู้เรียนมีความ
สนใจแสวงหา
ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ รอบตัว 
สื่อต่าง ๆ  ใน
โรงเรียน         
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3 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

๑.เพ่ือให้
นักเรียนไดใ้ช้
สถานที่เรียนรู้
ได้อย่าง
สะดวกสบาย
และมีความสุข
ในการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือให้
โรงเรียนได้มี
อาคารสถานที่ 
ที่เป็นแล่ง

 1. นักเรียนทุก
คนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
๑- ชั้น
มัธยมศึกษา  ปี
ที่ ๓ จ านวน 
516 คนได้มี
อาคารสถานที่ 
ที่สะดวกสบาย
สวยงาม ร่มรื่น 
ใช้ในการจัด
กิจกรรมการ

๑.นักเรียนได้ใช้
สถานที่เรียนรู้
ได้อย่าง
สะดวกสบาย
และมีความสุข
ในการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือให้
โรงเรียนได้มี
อาคารสถานที่ 
ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ที่ร่มรื่น
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๖๐ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

เรียนรู้ ที่ร่มรื่น
สวยงามสร้าง
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียนรู้ 
๓.นักเรียนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้ใช้ห้องเรียน
และอาคาร
เรียนแหล่ง
เรียนรู้อย่างมี
สะดวกสบาย
และมีความสุข
ในการเรียนรู้
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน มีสุขภาพ
กายสุขภาพจิต
ที่ดี มีผลส า
ฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 
 

เรียนการสอน 
2.โรงเรียนมี
อาคารสถานที่ 
ที่สะดวกสบาย
สวยงาม ร่มรื่น 
ใช้ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
และใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ
อ่ืนๆ 

 

สวยงามสร้าง
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียนรู้ 
๓.นักเรียนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้ใช้ห้องเรียน
และอาคาร
เรียนแหล่ง
เรียนรู้อย่างมี
สะดวกสบาย
และมีความสุข
ในการเรียนรู้
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน มีสุขภาพ
กายสุขภาพจิต
ที่ดี มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

 
  2.๔ แนวทางการพัฒนา  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
1 พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
1. เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและผล
การปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน ตาม
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาข้ัน

๑. โรงเรียน
ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในได้อย่าง
เป็นระบบ 
๒. โรงเรียน

๑. โรงเรียน
ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในได้อย่าง
เป็นระบบ 
๒. โรงเรียน
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๖๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

พ้ืนฐาน 
2. เพื่อน าผลการ
ประเมินมาจัดท า
ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
น ามาใช้ในการ
ตัดสินใจวางแผน
พัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียน 
3. เพื่อรายงานผล
การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนต่อ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน 
4. เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
รับการประเมิน
จากองค์กร
ภายนอก เพื่อ
น าไปสู่การรับรอง
คุณภาพการศึกษา 

ด าเนินการจัด
การศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด 
๓. โรงเรียน
ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในได้อย่าง
เป็นระบบและมี
คุณภาพได้
มาตรฐานที่
ก าหนด 

 

ด าเนินการจัด
การศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด 
๓. โรงเรียน
ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในได้อย่าง
เป็นระบบและมี
คุณภาพได้
มาตรฐานที่
ก าหนด 

 

 
3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการให้บริการชุมชนและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  3.1 แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
 การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.เพ่ือให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน

1.คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความ

1.คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความ

4 



๖๒ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

พ้ืนฐานมีความ
เข้มแข็งจน
สามารถเข้ามามี
บทบาทในการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน  
2.เพ่ือให้โรงเรียน 
สามารถ จัด
การศึกษาได้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น   
3.เพ่ือให้โรงเรียน
จัดการเรียนการ
สอนท าให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี
และได้รับการ
พัฒนาหรือ
ส่งเสริม ให้มี
ความเป็นเลิศตาม  
อัจฉริยะภาพ ของ
ผู้เรียนแต่ละคน 
เพ่ือน าไปสู่การ
ประกอบอาชีพได้ 
4.เพ่ือให้โรงเรียน
จัดการฝึกอบรม
ตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชน
และประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มี
ความรู้ มีทักษะ 
หรือ มีอาชีพที่
สามารถ  
ด ารงชีวิตอยู่ใน
ท้องถิ่นได้ 

เข้มแข็งจน
สามารถเข้ามามี
บทบาทในการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน  
2.เพ่ือให้โรงเรียน 
สามารถ จัด
การศึกษาได้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น   
3.โรงเรียน
จัดการเรียนการ
สอนท าให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี
และได้รับการ
พัฒนาหรือ
ส่งเสริม ให้มี
ความเป็นเลิศ
ตาม  
อัจฉริยะภาพ 
ของผู้เรียนแต่ละ
คน เพื่อน าไปสู่
การประกอบ
อาชีพได้ 
4.โรงเรียน
จัดการฝึกอบรม
ตามความ
ต้องการของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มี
ความรู้ มีทักษะ 
หรือ มีอาชีพที่

เข้มแข็ง 
2.มีการจัดการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย
โปรแกรมตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียนแต่ละ
คนมุ่งสู่ความเป็น
เลิศตาม
อัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน 
3.ผู้เรียนได้รับ
การฝึกอบรมตาม
ความต้องการ
ของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
ท้องถิ่น มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละ 
คนตาม 
อัจฉริยภาพของ
ผู้เรียน แต่ละคน
จนสามารถน า
ทรัพยากรหรือ
วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นมา
ประกอบอาชีพได้  
4. มีแหล่งเรียนรู้
ตามความ
ต้องการของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพ 
ของแต่ละคนจน



๖๓ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

5.เพ่ือให้ 
โรงเรียนจัดหา
และให้บริการ
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายตาม
ความต้องการและ
ตามศักยภาพของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น  
ให้มี ความรู้ มี
ทักษะหรือมีอาชีพ
ที่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
ท้องถิ่นได้ 

สามารถ  
ด ารงชีวิตอยู่ใน
ท้องถิ่นได้ 
5. โรงเรียน
จัดหาและ
ให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลายตาม
ความต้องการ
และตาม
ศักยภาพของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น  
ให้มี ความรู้ มี
ทักษะหรือมี
อาชีพที่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
ท้องถิ่นได้ 

สามารถ น า
ทรัพยากรหรือ
วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นมา
ประกอบอาชีพได้ 

  3.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริม
และอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้ครแูละ
นักเรียนได้เรียนรู้
และมีส่วนร่วม
รู้จักวิถีชีวิต 
คุณคา่ของ
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
อันจะสร้างความ
ภูมิใจและ

บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ เห็นคุณค่า 
เข้าร่วม 
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน 
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 
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๖๔ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 
 
 
 
 

 จิตส านึกในการ
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของ 
 ท้องถิ่น 

 
  



๖๕ 

ตอนที่ ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

1)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๑. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพทางวิชาการแก่นักเรียนทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์ตามศักยภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1 ประธิปไตยใน 
โรงเรียน 

- เพ่ือให้
นักเรียนได้
ท างานเป็นหมู่
คณะเพ่ือความ
สามัคคี 
- เพ่ือให้
นักเรียนน าหลัก
ประชาธิปไตย
มาบริหารงาน 

-จัดตั้งองค์กร
นักเรียนมา
ปฏิบัติงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

-นักเรียนได้
ท างานเป็นหมู่
คณะเพ่ือความ
สามัคคี 
-นักเรียนน า
หลัก
ประชาธิปไตย
มาบริหารงาน 

- นักเรียนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์
ท างานเป็นหมู่
คณะในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ดีเยี่ยม 

2. วันส าคัญของ
พระมหากษัตริย์ 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

- เพื่อให้นักเรียน 
ครู ชุมชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมใน
วันพ่อแห่งชาติ 

- เพื่อให้นักเรียน
ครู ชุมชนได้
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

- จัดกิจกรรม
ถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

- นักเรียน ครู 
ชุมชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวัน
พ่อแห่งชาติ 

- นักเรียนครู 
ชุมชนได้แสดง 
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 
พระมหากษตัริย ์

- นักเรียน ครู
และชุมชนมี
ความรัก หวง
แหน ต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์ 

ดีเยี่ยม 

3 วันส าคัญของ
พระมหากษัตริย์
วันแม่แห่งชาติ 

- เพื่อให้นักเรียน 
ครู ชุมชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรมในวัน
แม่แห่งชาต ิ

- เพื่อให้นักเรียน
ครู ชุมชนได้
แสดงความ

- จัดกิจกรรมถวาย
พระพรแด่สมเด็จ
พระนางเจา้
พระบรมราชนิีนา
ถ 

- นักเรียน ครู 
ชุมชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมใน
วันแม่แห่งชาต ิ

นักเรียนครู 
ชุมชนได้แสดง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน

- นักเรียน ครู
และชุมชนมี 
ความรัก หวง
แหน ต่อ  สถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ดีเยี่ยม 



๖๖ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

จงรักภักดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

พระมหากษัตริย์ 

4 โครงการหนึ่ง
นักเรียนหนึ่ง  
ไอเดีย 

- เพื่อให้นักเรียน
ได้ใช้ความรู้
ความสามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานด้วย
ตนเอง 

- นักเรียนได้ใช้
ความรู้
ความสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตนเอง 

- นักเรียนได้ใช้
ความรู้
ความสามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานด้วย
ตนเอง 

- นักเรียนมี
ความสามารถ
และน าเสนอ
ผลงานที่
สร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง 

ดีเยี่ยม 

 
1.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1 วิถีธรรม วิถีพุทธ   สู่

นักเรียน 
- เพื่อให้
นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
การด ารงชีวิต 

- นักเรียน
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 ทุกคน 
 

- นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
การด ารงชีวิต 

- นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดีเยี่ยม 

2 วันส าคัญทางศาสนา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันเข้าพรรษา 
-วันอาสาฬหบูชา 

- นักเรียน ครู 
ชุมชน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
และวันส าคัญ
ทางศาสนา 

- จัดกิจกรรม
เก่ียวกับ
ประเพณีทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- นักเรียน ครู 
ชุมชน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
และวันส าคัญ
ทางศาสนา 

- นักเรียน ครู 
และชุมชน            
มีความรักใน
ความเป็นไทย 

ดีเยี่ยม 

ท าบุญโรงเรียน - เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง
และชุมชน 

- จัดพิธีท าบุญ
โรงเรียนปีละ 
1 คร้ัง 

- ความเป็นสิริ
มงคลแก่
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง
และชุมชน 

- นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความ
ภาคภูมิใจใน
โรงเรียนชากัง
ราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) 

ดีเยี่ยม 

3. ส่งเสริมอนุรักษ์
ดนตรีไทย 

- เพื่ออนุรักษ์
เอกลักษณ์
ไทย 

- เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียน
เล่นดนตรีไทย

- นักเรียน
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 
1-3  ทุกคน 

- อนุรักษ์
เอกลักษณไ์ทย 

- ส่งเสริมให้
นักเรียนเล่น
ดนตรไีทย 

- โรงเรียน
สามารถตั้ง                  
วงดนตรีไทยได ้

ดีเยี่ยม 



๖๗ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

เป็น 
4  เยี่ยมบ้านนักเรียน - เพื่อช่วยเหลือ 

ส่งเสริมและ
พัฒนา
นักเรียนให้ถูก
ทิศทางความ
ต้องการของ
แต่ละคน 

- นักเรียน
ระดับชัน้
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ทุกคน 

- ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน
ให้ถูกทิศทาง
ความต้องการ
ของ         แต่
ละคน 

- ครูได้ทราบ
ความเป็นอยู่ 
ฐานะเศรษฐกิจ
และปัญหาของ
นักเรียน เพื่อ
หาแนวทาง
ช่วยเหลือต่อไป 

ดีเยี่ยม 

5 ประชุมผูป้กครอง
นักเรียน 

- เพื่อประชุม
ชี้แจง
รายละเอียด
ระเบียบ 
นโยบายการ
จัดการศึกษา
ให้ผู้ปกครอง
ทราบ 

- จัดการ
ประชุม
ผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ 
1 คร้ัง 

- ประชุมชี้แจง
รายละเอียด
ระเบียบ 
นโยบายการ
จัดการศึกษา
ให้ผู้ปกครอง
ทราบ 

 

- ผู้ปกครอง
นักเรียนได้
ทราบนโยบาย
เก่ียวกับการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน 

ดีเยี่ยม 

6 -โครงการ To Be 
Number One 
-กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
- 
 

- เพ่ือนักเรียน
ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม To 
Be Number 
One  
 - เพ่ือ
นักเรียนใน
โรงเรียนทุก
คนเข้าร่วม
กิจกรรม
ต่อต้านยาเสพ
ติด  

- นักเรียนทุก
คนเข้าร่วม
กิจกรรม To 
Be 
Number 
One  

- นักเรียนใน
โรงเรียนทุก
คนเข้าร่วม
กิจกรรม
ต่อต้านยา
เสพติด 

- นักเรียนทุก
คนเข้าร่วม
กิจกรรม 
To Be 
Number 
One  

- นักเรียนใน
โรงเรียนทุก
คนเข้าร่วม
กิจกรรม
ต่อต้านยา
เสพติด 

- นักเรียนทุก
คนไม่ข้อง
เกี่ยวกับยา
เสพติด 

- นักเรียนมี
ความรู้และ
สามารถ
สามารถ
ป้องกัน
ตนเองให้

- นักเรียนทุก
คนเข้าร่วม
กิจกรรม 
To Be 
Number 
One  

- นักเรียนใน
โรงเรียนทุก
คนเข้าร่วม
กิจกรรม
ต่อต้านยา
เสพติด 

- นักเรียนทุก
คนไม่ข้อง
เกี่ยวกับยา
เสพติด 

- นักเรียน 
- มีความรู้

ป้องกัน
ตนเองให้
ห่างไกลยา
เสพติด 

ดีเยี่ยม 



๖๘ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ห่างไกลยา
เสพติด 

 
 

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบเพ่ือบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  2.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1 ส่งเสริมการเรียน
การสอนและพฒันา
งานวชิาการ 

- เพื่อเตรียม
นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการและ
การศึกษาต่อ 

- นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการอย่าง
น้อย 3 
ประเภท 

 - นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการและ
การศึกษาต่อ 

- นักเรียนมี
ความรู้และ
ทักษะเพิ่มมาก
ขึ้น 

ดีเยี่ยม 

2 ค่ายวิทยาศาสตร ์ - เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ ความ
เข้าใจในกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

- นักเรียน
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 
1-3  ทุกคน 
 
 
 

- นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

- นักเรียนได้รับ
ความรู้ และมี
ความเข้าใจใน
การเรียนกลุ่ม 

ดีเยี่ยม 

3 ค่ายคณิตศาสตร ์ - เพื่อให้นักเรียน
ได้พัฒนา
เก่ียวกับ
คณิตศาสตร์
ผ่านกิจกรรมที่
น่าสนใจและมี
เจตคติที่ดีต่อ
วิชา
คณิตศาสตร ์

- นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
และน า
ประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

- นักเรียนได้
พัฒนาเก่ียวกับ
คณิตศาสตร์
ผ่านกิจกรรมที่
น่าสนใจและมี
เจตคติที่ดีต่อ
วิชา
คณิตศาสตร ์

- นักเรียนได้รับ
ความรู้ และ
พัฒนา
ความสามารถ
ตาม
วัตถุประสงค์
ขึ้นเป็นล าดับ 

ดีเยี่ยม 

4 จัดการเรียน             
การสอน
ภาษาอังกฤษ โดย
ครูผู้สอนชาว
ต่างประเทศ 

๑.  เพ่ือ
ส่งเสริมให้
นักเรียนได้
พัฒนาทักษะ
การฟัง พูด 
อ่าน เขียน 
ค าศัพท์ 
ประโยค มี

๑. นักเรียน
ร้อยละ ๖๐   
มีความรู้และ
ทักษะในการ
สื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน       

๑.  เพ่ือ
ส่งเสริมให้
นักเรียนได้
พัฒนาทักษะ
การฟัง พูด 
อ่าน เขียน 
ค าศัพท์ 
ประโยค มี

๑. นักเรียน
ร้อยละ ๖๐   
มีความรู้และ
ทักษะในการ
สื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน       

ดีเยี่ยม 



๖๙ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

ความรู้และ 
ทักษะในการ
สื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 
๒.  เพ่ือ
ส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง
ของอาเซียน
พร้อมทั้งสร้าง
ความตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญ 
ในการเตรียม
ตัวเพ่ือเข้าสู่
อาเซียน โดยมี
ภูมิคุ้มกัน และ
รู้เท่าทัน ต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง 
ของสังคม 
๓.  เพ่ือ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้น ๕% 
๔.  เพ่ือให้
นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษมี
ความกล้า

 และใช้พูด
สื่อสาร
ประโยค
พ้ืนฐานอย่าง
ง่ายในโรงเรียน
ได้ 
๒. นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง
อาเซียนพร้อม
ทั้งตระหนักถึง
ความส าคัญ
และการเตรียม
ตัวเข้าสู่
อาเซียน พร้อม
ทั้งบอก
ความหมาย
และสามารถ
พูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานอย่าง   
ง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 
๓.  นักเรียน
ชั้นชั้น ม.๑- ม.
4  มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่
สูงขึ้น   
 ร้อยละ ๕ 
และมีเจตคติท่ี
ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ความรู้และ 
ทักษะในการ
สื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 
๒.  เพ่ือ
ส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง
ของอาเซียน
พร้อมทั้งสร้าง
ความตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญ 
ในการเตรียม
ตัวเพ่ือเข้าสู่
อาเซียน โดยมี
ภูมิคุ้มกัน และ
รู้เท่าทัน ต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง 
ของสังคม 
๓.  เพ่ือ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้น ๕% 
๔.  เพ่ือให้
นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ
มีความกล้า

 และใช้พูด
สื่อสาร
ประโยค
พ้ืนฐานอย่าง
ง่ายใน
โรงเรียนได้ 
๒. นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง
อาเซียนพร้อม
ทั้งตระหนักถึง
ความส าคัญ
และการ
เตรียมตัวเข้าสู่
อาเซียน 
พร้อมทั้งบอก
ความหมาย
และสามารถ
พูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานอย่าง   
 ง่ายในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
๓.  นักเรียน
ชั้นชั้น ม.๑- 
ม.4  มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
ที่สูงขึ้น   
 ร้อยละ ๕ 
และมีเจตคติท่ี
ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 



๗๐ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

แสดงออก กล้า
คิด ตัดสินใจ
และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ 

แสดงออก 
กล้าคิด 
ตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ 

5 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
และหลักสูตร
สถานศึกษาทุก
กลุ่มสาระ 
 

- สถานศึกษา
มีการจัดท า
หลักสูตร
และ
กระบวน        
การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน             
เป็นส าคัญ 

- จัดท า
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมี
ความ
เหมาะสม 

หลักสูตร
สถานศึกษา  
และหลักสูตร
สถานศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
ความ
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง 
และเหมาะสม
กับสภาพของ
โรงเรียนและ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น  

ดีเยี่ยม 

 
  



๗๑ 

 
  2.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

- เพ่ือพัฒนาครู
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความรู้
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการเรียน
การสอน 

- ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความรู้
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการเรียน
การสอน 

- เพ่ือพัฒนาครู
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความรู้
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการเรียน
การสอน 

- ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความรู้
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการเรียน
การสอน 

ดีเยี่ยม 

   
  2.๓ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ -เพ่ือให้มี

แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

- ครูและ
นักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
การเรียนการ
สอน 

จัดแหล่ง
เรียนรู้ใน
โรงเรียน ห้อง
ศูนย์
นิทรรศการ
อาเซียน ห้อง
วิทยาศาสตร์ 
ห้องสมุด 

โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียนได้ใช้
ในการศึกษา
อย่าง
หลากหลาย 

ดีเยี่ยม 

2 พัฒนาห้องสมุด เพ่ือให้มี
ห้องสมุด
ส าหรับ
การศึกษา
ค้นคว้า 

- ครูและ
นักเรียนใช้
ห้องสมุดใน
การศึกษา
ค้นคว้า 

จัดซ้ือหนังสือ
ห้องสมุด 
เพ่ิมข้ึนส าหรับ
ครูและ
นักเรียนใน
การศึกษา
ค้นคว้า  

โรงเรียนมี
ห้องสมุด
ส าหรับให้ครู
และนักเรียน
ใช้ใน
การศึกษา
ค้นคว้า 
 

ดีเยี่ยม 

3 พัฒนาห้องเรียน
ด้วยระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียน 

เพ่ือพัฒนา
ห้องเรียนด้วย
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยเพ่ือ
การเรียนรู้ 

ห้องเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยทุก
ห้อง 

จัดหา
โปรเจคเตอร์ 
ให้ห้องเรียน
จ านวน 16 
ห้องเรียน 

ห้องเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยทุก
ห้อง 

ดีเยี่ยม 



๗๒ 

 
  2.๔ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา 

- โรงเรียน
ด าเนินงาน
ประกัน
คุณภาพ
ภายในได้
อย่างเป็น
ระบบมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา 

- โรงเรียน
ด าเนินงาน
ประกัน
คุณภาพ
ภายในได้
อย่างเป็น
ระบบมี
คุณภาพได้ 
มาตรฐาน 

ดีเยี่ยม 

 
3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการให้บริการชุมชนและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  3.1 แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1 การบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 

เพ่ือให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความ
เข้มแข็งมี
บทบาทในการ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
สามารถ จัด
การศึกษาได้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น
ท้องถิ่น  

โรงเรียน
จัดการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย
โปรแกรมตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียนแต่
ละคนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตาม
อัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนแต่
ละคน 

โรงเรียน
สามารถ 
บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

โรงเรียน
จัดการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย
โปรแกรมตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียนแต่
ละคนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตาม
อัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนแต่
ละคน 

ดีเยี่ยม 

   
   
 
 
 
 



๗๓ 

  3.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

 

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและ
อนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน
มีความรู้ความ
เข้าใจ เห็น
คุณค่า เข้าร่วม 
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีให้คง 

บุคลากรและ
นักเรียนร้อยละ 
80มีความรู้
ความเข้าใจ
เห็นคุณค่า เข้า
ร่วม 
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีให้คง 

บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน
มีความรู้ความ
เข้าใจ เห็น
คุณค่า เข้าร่วม 
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีให้คง 

ดีเยี่ยม 

หมายเหตุ :  รายงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์ 
 

2)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ 
 1. นโยบาย การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1 การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
SBMLD 

เพ่ือให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความ
เข้มแข็งมี
บทบาทในการ
จัดการศึกษา 
สามารถ จัด
การศึกษาได้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น
ท้องถิ่น  

โรงเรียน
จัดการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย
โปรแกรมตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียนแต่
ละคนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตาม
อัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนแต่
ละคน 

โรงเรียน
สามารถ 
บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

โรงเรียน
จัดการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย
โปรแกรมตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียนแต่
ละคนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตาม
อัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนแต่
ละคน 

ดีเยี่ยม 

  
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 2. นโยบาย โครงการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการจัดการ

เรียนการสอนโดย
ครูผู้สอนชาว
ต่างประเทศ 

เพ่ือให้
นักเรียนทุกคน
ได้เรียน
ภาษาอังกฤษ
จากครูผู้สอน
ชาว
ต่างประเทศ 

นักเรียนทุกคน
ได้เรียน
ภาษาอังกฤษ
จากครูผู้สอน
ชาว
ต่างประเทศ 

นักเรียนทุกคน
มีทักษะในการ
ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน
ภาษาอังกฤษ
จากครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ 

นักเรียนร้อย
ละ 70 มี
ทักษะในการ
ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน
ภาษาอังกฤษ
จากครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ 

ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



๗๕ 

๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 100.00     

1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 100.00     

1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 100.00     

1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100.00     

1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 100.00     

1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพือ่
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 94.40     

1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 98.00     

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 100.00     

1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 98.50     

1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.09           
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 โครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี  
 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
  



๗๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงการพัฒนาหลักสูตร  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ปถ.06    

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  

และน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 แบบวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน 
 วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 โครงการสอนซ่อมเสริม  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
  



๗๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการในโรงเรียน 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
 โครงการค่ายสังคม 
 โครงการนักเรียนดีศรีชากังราว 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
     
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกวดสื่อการสอน 
 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน  
 โครงการพัฒนาห้องมัลติมีเดีย 
 โครงการพัฒนาห้องเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 โครงการนิเทศการสอน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม 
    ศักยภาพ   
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 โครงการนิเทศการสอน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................. ............... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข...................................................................................................... 
    ............................................................................................................................. ..................... 



๗๘ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.10  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
 โครงการห้องเรียนสีขาว  
 โครงการเทศบาลสัญจร  
 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

    
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๗  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

 

 



๗๙ 

 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 1 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

มาตรฐานที่ ๒   ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัต ิ 
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจดั
การศึกษา มีความคดิรเิริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงาน 
อย่างมีคุณภาพ 

100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00     

 
 

 

 



๘๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 กพ. 7     

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ 

และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 โครงการประกวดแผนพัฒนาการศึกษา 
 โครงการพัฒนาหลักสูตร  
 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
 
 
 
 
 



๘๑ 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา  

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๒ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................................................................................... .......... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
 
 

 

 

 

 



๘๒ 

มาตรฐานที่ ๓   ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1     สถานศึกษามีอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
วัสดุ ครภุัณฑเ์พียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด สวยงาม 

93.33     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2     สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและ
สร้าง เสริมความปลอดภัย 93.33     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3     สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4    สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
นวัตกรรมทีเ่หมาะสมต่อการจดัการศึกษา 86.67     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 93.33     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.1   สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดเียียม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  
 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่  
 โครงการพัฒนาห้องมัลติมีเดีย 
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการพัฒนาห้องสมุด  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒   สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง และมีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม

ความปลอดภัย  
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกันอุบัติเหตุ 
 โครงการติดกล้องวงจรปิด 
 โครงการขับขี่ปลอดภัยจากอุบุติเหตุจราจร 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 



๘๓ 

     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓   สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ 
 เอกสารแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔   สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกวดสื่อ 
 โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศทางอัจฉริยภาพ(SBMLD) 
 โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
 โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์  
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

 

 

 



๘๔ 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๓ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
 
 
มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1    สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2     สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมสี่วนร่วม 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4     สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 4.5    สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏิบัติงาน 100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00     

 
  

 



๘๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการนิเทศติดตาม  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2    สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน  
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 โครงการประชุม  
 บันทึกการประชุม 
 โครงการนิเทศติดตาม  
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4    สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงสร้างการบริหารการศึกษา 
 แผนยุทธศาสตร์   
 แผน 3 ปี    
 แผนปฏิบัติการประจ าปี  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 



๘๖ 

    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5    สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการนิเทศติดตาม  
 โครงการวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา  
 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  

 

 

 

 



๘๗ 

  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๔ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
 
มาตรฐานที่ 5   สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1     สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
ให้เหมาะสมกับผู้เรยีน และบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2     สถานศึกษาส่งเสรมิ ก ากับดูแลให้ครจูัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3     สถานศึกษาส่งเสรมิการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4     สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 5.5    สถานศึกษาด าเนนิการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 5.6    สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ

ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ค าสั่งโรงเรียน  
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
 โครงการนิเทศติดตาม  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 



๘๘ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั

และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 โครงการนิเทศการสอน  
 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกวดสื่อ 
 ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน 
 บันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 โครงการนิเทศการสอน  
 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4    สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 การนิเทศการศึกษา  
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 หลักสูตรสถานศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 



๘๙ 

    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5    สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 เอกสาร ปถ ต่าง ๆ 
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 โครงการพัฒนางานวิชาการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6    สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนางานวิชาการ 
 โครงการนิเทศการศึกษา  
 ปฏิทินงานวิชาการ  
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  

 

 



๙๐ 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๕ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
  

 

 



๙๑ 

มาตรฐานที่ 6   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1     สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2     สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด

กิจกรรม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
     ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 รายงานสรุปผลการน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการนักเรียนจิตอาสา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ  



๙๒ 

3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๖ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
  

 

 

 



๙๓ 

มาตรฐานที่ 7   สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1     สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2     สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3    สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4    สถานศึกษาด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5    สถานศึกษาจัดใหม้ีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6     สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.7     สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8    สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1    สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 แผนพัฒนาการศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 
 แผนยุทธศาสตร์  
 แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 ค าสั่ง     
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 



๙๔ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3    สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงสร้างการบริหาร 
 ค าสั่ง     
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4    สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 
 แผนยุทธศาสตร์  
 แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5    สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 การประเมินภายในจากต้นสังกัด 
 โครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6    สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ....................-........................................................................    



๙๕ 

    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7    สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 โครงการประกันคุณภาพภายใน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8    สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  

 

 



๙๖ 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๗ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ........................................................ ............................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 

 
 
 
  

 

 



๙๗ 

มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1    สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนนุ
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศกึษา 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2    สถานศึกษาด าเนนิงานให้บรรลตุามเปา้หมายในการ
ยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่วาม
เป็นเลิศตามแนวทางปฏริูปการศึกษา 

100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1   สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด

การศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ 
 โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

(SBMLD)    
 โครงสร้างการบริหาร 
 โครงการนิเทศการศึกษา  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2   สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ 
 โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

(SBMLD)    
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 โครงการนิเทศการศึกษา  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.........................-................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................-..................................................................... 
 



๙๘ 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น

มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๘ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................................................................................... .......... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 

 

 

 

 

 



๙๙ 

มาตรฐานที่ 9   สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1     ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัตติาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 98.47     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.2    ผู้เรียนมคีวามซื่อสตัย์สุจริต 95.17     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3    ผู้เรียนมีความกตญัญูกตเวท ี 99.52     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.4    ผู้เรียนมเีมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และมีจติสาธารณะ 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.5     ผู้เรียนประหยัด และรูจ้ักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 96.07     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.6    ผู้เรียนนิยมไทย เหน็คุณค่าในภมูิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ 
ปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 97.79     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.7     ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 99.91     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.8    ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 98.37     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1    ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบเช็ครายชื่อนักเรียน  
 แบบ ปถ.5   
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน  
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  
 โครงการวันส าคัญทางศาสนา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2    ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 แบบบันทึกการท าความดี 
 โครงการของหายได้คืน 



๑๐๐ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3    ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 แบบบันทึกการท าความดี 
 โครงการวันไหว้ครู 
 โครงการวันส าคัญของชาติ 
 โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.4    ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 แบบบันทึกการท าความดี 
 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 กิจกรรมจิตสาธารณะ 

    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.5    ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการโรงเรียนธนาคาร 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
 กิจกรรมรีไซเคิล  
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 



๑๐๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.6   ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
 โครงการดนตรีเพ่ือชุมชน 
 โครงการไหว้ครู  
 โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
 บันทึกการท าความดี 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.7    ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบวิเคราะห์ตนเองของนักเรียน 
 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
 กิจกรรม Big Cleaning Day 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข....................................................................................... ............... 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.8   ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๙ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................................................................................... .......... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 

 
 

 

 

 

 



๑๐๓ 

มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1   ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีนตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์ 59.01     

ตัวบ่งช้ีที่ 10.2   ผู้เรียนมคีวามรู้ มคีวามเข้าใจ ตระหนักและ
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 10.3   ผู้เรียนมคีวามภมูใิจในความเป็นไทย และภมูิปัญญา
อาเซียน 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 10.4   ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ 97.26     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 89.07      
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ พอใช้ 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนส าหรับนักเรียน ม.3 
           ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2   ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 หลักสูตรสถานศึกษาสาระเพ่ิมเติม 
 บันทึกการเข้าใช้ห้องอาเซียน 
 แบบทดสอบรายวิชาอาเซียนศึกษา  

 ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.3   ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการสืบสานประเพณีไทย 
 กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า 
 บันทึกการใช้ตู้คิออส 

           ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
       ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 



๑๐๔ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.4   ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะ

อาชีพ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
 กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า 
 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ  
 ชุมนุมภาษาอาเซียน 
 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ (SBMLD) 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๔ ดีมาก 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕ ดีมาก 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕  
 

 

 

 

 



๑๐๕ 

  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๐ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
มาตรฐานที่ 11  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.1   มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความ
พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานส าเร็จ 

96.40     

ตัวบ่งช้ีที่ 11.2   ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 98.94     

ตัวบ่งช้ีที่ 11.3   มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 98.45     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1   มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด

รอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 โครงการน้ าดื่มดี  
 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
 โครงการดนตรีเพ่ือชุมชน 
 โครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งไอเดีย 
 โครงการภาษาไทยวันละค า 
 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ........................................................................ .................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  



๑๐๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
 กิจกรรมกีฬากลุ่มเทศบาล 
 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3   มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการแนะแนว 
 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
 โครงการน้ าดื่มดี  
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โครงการสปาสคูล 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข...................................................................................................... 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 
 

 

 

 



๑๐๗ 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๑ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.1   ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิ 98.37     

ตัวบ่งช้ีที่ 12.2   ผู้เรียนมคีวามสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 98.38     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 98.36     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งไอเดีย 
 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
 โครงการเปิดโลกวิชาการ 
 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 



๑๐๘ 

 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข...................................................................................................... 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2   ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  

 

 



๑๐๙ 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๒ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 

 
 
มาตรฐานที่ 13  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 13.1   ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 90.11     

ตัวบ่งช้ีที่ 13.2   ผู้เรียนสามารถปฏบิัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 92.59     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 91.35     

 

 

 



๑๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1   ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน  
 โครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งไอเดีย 
 บันทึกการใช้ห้องสมุด  
 บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข........................................................................ .............................. 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.2   ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการโรงเรียนธนาคาร 
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.......................................................................................... ............ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  

 

 



๑๑๑ 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕ ดีมาก 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๓ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
  

 

 



๑๑๒ 

มาตรฐานที่ 14  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 14.1   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 98.92     

ตัวบ่งช้ีที่ 14.2   ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อ โรคภยั อุบัติเหต ุและปัญหาทาง
เพศ 

99.56     

ตัวบ่งช้ีที่ 14.3   ผู้เรียนเห็นคณุค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี  99.72     

ตัวบ่งช้ีที่ 14.4   ผู้เรียนที่มีความรูส้ึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป ์ 100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 14.5   ผู้เรียนที่มคีวามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการ 100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.64     

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
 แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  
 ระเบียนสะสมนักเรียน 
 โครงการอาหารปลอดภัย 
 บันทึกสมรรถภาพของนักเรียน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2   ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุ และ

ปัญหาทางเพศ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 กิจกรรมต้านยาเสพติด 
 โครงการ stop teen mom 
 แบบวัดความเข้าใจทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง 



๑๑๓ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.3   ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจ กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน  
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.4   ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการเปิดโลกวิชาการ 
 โครงการดนตรีเพ่ือชุมชน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ  
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.5   ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการกีฬากลุ่มเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน  
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข........................................................................ .............................. 
 
  



๑๑๔ 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๔ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ......................................................................................................................................................... ........... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

  

 

 

 

 



๑๑๕ 

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 15.1    สถานศึกษาพัฒนาผู้เรยีนบรรลตุามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็น  
อัตลักษณ์ของผูเ้รียน 

100     

ตัวบ่งช้ีที่ 15.2   สถานศึกษาบรรลผุลการพัฒนา ปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 93.33     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.1   สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏ

เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข................................................................. ..................................... 
     
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.2   สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 
 โครงการโรงเรียนธนาคาร 
 โครงการน้ าดื่มดี  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ........................................................................ .................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 



๑๑๖ 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๕ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 

 
 

 

 

 

 



๑๑๗ 

มาตรฐานที่ 16  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.1   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้เรยีน 

99.80     

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคร ู 98.67     

ตัวบ่งช้ีที่ 16.3   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

100.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 16.4   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 100.00     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.62     

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 โครงการแนะแนวศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียน 
 โครงการเปิดโลกวิชาการ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน  
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.3   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง 



๑๑๘ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน  
 บันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ของชุมชน 
 โครงการเปิดโลกวิชาการ 

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.4   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน  

    ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการด าเนินการ............................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข......................................................................................................  
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง

และชุมชน 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
 
 
 

 

 

 



๑๑๙ 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน 

  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๖ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .......................................................................... 

 
3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑   ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดก็ 
เป็นส าคัญ 

    ผลการประเมิน  ๙๙.๐๙ โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง  ด้วยความ
มุ่งม่ัน  เพ่ือให้ครูทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา  และความสามารถ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร  ได้แก่  การอบรม  การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  เช่น มีการวิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบ  วางแผนและการจัดการเรียนที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา  มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  
ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เช่นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอย่างหลากหลาย  การให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้ เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการเรียน  รับทราบ
ปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือ  เป็นต้น 

  

 



๑๒๐ 

จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 
มาตรฐานที่ 2    ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการพัฒนา
ผู้เรียนในอนาคต มีความสามารถในการเป็นผู้น า มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุงและ
เผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
เปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด าเนินงาน 
ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อมูลผลการประเมิน 
 ผู้บริหารบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความเข้าใจ มีความสารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
ของสถานศึกษา ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป มีการ
ด าเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ 
 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านงาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปและมีความพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามก ากับ 
ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุง อย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็ม
เวลาท าการ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้บริหาร ควรด าเนินการบริหารจัดการศึกษาให้ครู กรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้ 

การจัดโครงสร้างงานบริหารการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน การจัดระบบข้อมูลยังต้องปรับปรุงให้สามารถใช้และเป็น
ปัจจุบัน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูได้ สามารถพัฒนางานต่อไป 
 
  



๑๒๑ 

มาตรฐานที่ 3   สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

    ผลการประเมิน ๙๓.๓๓  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  
 จุดเด่น    
 สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้
ผู้เรียนบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกเช่นโครงการห้องสมุดโรงเรียน  การสืบค้นข้อมูล ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระค้นคว้าหาความรู้
โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่น
โครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้    แหล่งเรียนรู้พ้ืนบ้าน ศูนย์การศึกษาสถานประกอบการองค์กรภาครัฐเอกชน
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  เป็นต้น 
 ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆจนสามารถ
สร้างความรู้ทักษะมีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา    
 โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักเรียนมากขึ้น  และบริการการใช้เทคโนโลยีให้กับชุมชน   มีการเผยแพร่สู่ชุมชนควรจัดโครงการ กิจกรรม  การ
ใช้แหล่งเรียนนอกสถานศึกษามีการด าเนินการแต่ยังขาดการประเมินและการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   จุดเด่น   
          สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา โดยการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

ส่งเสริมการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยการด าเนินงาน โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากร โครงการสร้างสรรค์สรรค์สัมพันธ์ชุมชน 
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย การจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 



๑๒๒ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนเห็นว่าสถานศึกษามีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
แต่ควรส่งเสริมในการสรุปผลการด าเนินงาน  การประเมินการด าเนินงานแล้วน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง
พัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป  
 
 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยการด าเนินงาน
โครงการ ศึกษาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือให้ถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดกิจกรรมมุ่งส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร โดยส ารวจความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาชาติ ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการ
ท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 
 
        จุดที่ควรพัฒนา    
 โรงเรียนควรก าหนดแผนการพัฒนาอบรมครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุมาตรฐานหลักสูตร จัดให้มีแผนการนิเทศติดตามก ากับดูแลการใช้
หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพตลอดทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 6   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนและอาคารประกอบอ่ืนๆ ที่มีความม่ันคงปลอดภัย 
สะอาดร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลัดสุขบัญญัติ 
10 ประการ และมีห้องสมุดท่ีทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ความพึงพอใจแก่นักเรียนที่มาใช้บริการ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา   
 โรงเรียนต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในบริเวณโรงเรียน และภายในห้องเรียนต่าง  ๆ ให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย สะอาดร่มรื่น และมีการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
  



๑๒๓ 

มาตรฐานที่ 7    สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น   
 สถานศึกษามีการจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้
เกิดขึ้นกับสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดง
แผนงานโครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการ
ด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันสถานศึกษามีการจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง 
ครอบคลุม ภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษารวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืนๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุก
ฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้สถานศึกษามีการด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับปรุง แก้ไข  หรือพัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องด าเนินการทุกปีสถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจ าปี หลังจาก
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษาน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  ให้ความ
เห็นชอบและน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ยังขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง การจัดเก็บเอกสาร 
หลักฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบควรส่งเสริมความรู้และพัฒนาเพื่อรองรับการประเมินรอบที่ 4 ต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 8    สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาและร่วมกันด าเนินโครงการ  ระหว่าง
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  โดยการจัดท าแผนงาน / โครงการ  และมีการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม
พิเศษตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการศึกษา  วิเคราะห์  และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด  จุดเน้นตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษา  ในการจัดท าแผนงาน / โครงการ  และมีการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมพิเศษ
ตามวงจรคุณภาพ  ( PDCA ) อย่างต่อเนื่อง 
 



๑๒๔ 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9    ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    ผลการประเมิน 9๘.๓๗  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ที่หลากหลาย  เช่น    กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมกีฬาภายใน  กิจกรรมน้อง
พ่ีสวัสดี  กิจกรรม วันส าคัญ  เช่น วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ   และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์   ให้
หลากหลายมากกว่าขึ้น       
 
มาตรฐานที่ 10    ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

    ผลการประเมิน 8๙.๐๙  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร อย่างเป็นระบบ  ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ครูด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   มีการก าหนดแนวทางและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล  ชัดเจน เป็นระบบ  มีการวัดก่อนเรียน หลังเรียนและระหว่างเรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย  ด าเนินการสอบระหว่างภาคเรียน  จัดท าโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และจัดให้มีการ
ทดสอบประจ าเดือนทุกกลุ่มสาระ และทุกชั้นเพ่ือน าผลไปพัฒนาการเรียนรู้  ในการสอบระดับชาติส่งเสริมให้ มี
การเข้าค่ายวิชาการติวทุกในกลุ่มสาระ มีการสอบเร่งรัดคุณภาพ โดยใช้แบบทดสอบระดับชาติ  และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้    มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ให้หลายหลายเพ่ือสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้มากข้ึน และมีการติดตามการน าผลการวัดและประเมินผลไปใช้พัฒนานักเรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 11    ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี 
    ต่ออาชีพสุจริต 

    ผลการประเมิน 9๘.๔๕  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ด้วย



๑๒๕ 

กระบวนการปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มีความขยัน อดทน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  โดยให้นักเรียนร่วมท างานกับผู้อ่ืนได้ปฏิบัติกิจกรรมในสิ่งที่
ตนเองชอบและถนัด อย่างเต็มความสามารถ  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและ
เทคโนโลยี  และมีกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น กิจกรรมท างานตามเวรสี   เวรประจ าวัน   กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์   กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน   
 

 จุดที่ควรพัฒนา   
 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านอาชีพที่ตนสนใจให้มากยิ่งขึ้น และ
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียนให้มากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 12    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

    ผลการประเมิน 9๘.๓๖  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล โดยจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมที่พัฒนาทักษะการคิด ในกิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียน การ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
   
        จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาครูยกระดับความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิด พัฒนานักเรียนให้คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีเหตุผล 
ได้แก่ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาการเพิ่มมากขึ้นเน้นการคิดวิเคราะห์  ในระดับนอกเหนือที่โรงเรียนจัดขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเพ่ิมมากขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอนของครูอย่างเป็น
ระบบ 
 
มาตรฐานที่ 13    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง   
     ต่อเนื่อง  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ผลการประเมิน ๙๑.๓๕  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การพูดและการเขียนสื่อสารและพัฒนา
ทักษะในการใช้ภาษาไทยให้ดีมากขึ้น ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
(บันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดในการอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม)  ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียน
สืบค้นค้นมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
             โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและ
แทรกความรู้ในกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น  โดยกิจกรรมต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี



๑๒๖ 

ความสามารถในการฟัง  การดู  การพูดและการเขียนสื่อสารและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยให้ดีมากข้ึน เพ่ือ
น าไปใช้และบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้อย่างเกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและในการเรียนให้มากขึ้น 
ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 14  มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

     ผลการประเมิน 9๙.6๔  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ กลางวัน มีการจัดโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีการบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองของนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.3  มีการตรวจ
สุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการบันทึกภาวะโภชนาการของนักเรียนปีก  มีการวัดสมรรถภาพของนักเรียนมี
การสอดแทรกการดูแลรักษาสุขภาพหน้าเสาธง และอบรมในวันศุกร์ของครูเวรประจ าวัน มีการเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้เกี่ยวกับ เหา เรื่องเพศศึกษา และหญิงตั้งครรภ์ในวัย โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันสมควร มีการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยจัดกิจกรรม
โครงการวันส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมวันภาษาไทย สันสุนทรภู่ วันวิทยาศาสตร์  วันแม่แห่งชาติ  วั นพ่อแห่งชาติ วัน
ขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีนและวันคริสมาสต์ มีการจัดโครงการกีฬาชากังราวเกม และนันทนาการเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายของนักเรียน  
  
  จุดที่ควรพัฒนา........-.................................................................................................... ....... 
 
มาตรฐานที่ 15   สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

    ผลการประเมิน ๑๐๐  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา โดยการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
 สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษา 
ก าหนด  ผลลัพธ์การด าเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ  
ผลการพัฒนา 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนเห็นว่าสถานศึกษามี แผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน แต่ควรส่งเสริมในการสรุปผลการด าเนินงาน  การประเมินการด าเนินงานแล้วน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงพัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
 
 



๑๒๗ 

 
มาตรฐานที่ 16    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

    ผลการประเมิน 99.๖๒ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
         ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการพัฒนา
ผู้เรียนในอนาคต มีความสามารถในการเป็นผู้น า มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุงและ
เผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
เปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด าเนินงาน 
ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อมูลผลการประเมิน  ผู้ บ ริห ารบ ริห ารจั ดการการศึ กษ าให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วม
รับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสารถและมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา ได้แก่ งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป มีการด าเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน 
และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินไป
พัฒนา และปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านงาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปและมีความพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้ หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามก ากับ 
ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุง อย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็ม
เวลาท าการ 
  
 จุดที่ควรพัฒนา........-.................................................................................................... ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

4.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.๑  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะท างาน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดท า
ขึ้นเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที ่6   
 การประเมินในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปี
ที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

  1.  ความสามารถในการสื่อสาร   
  2.  ความสามารถในการคิด   
  3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
   5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้ด าเนินการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  ๑๑๕ คน  โดยจัดการประเมินในวันที่ ๒๕ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผู้
เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที ่3/1 ๓๒ 5.4๔ 54.38 6.28 62.81 6.4๔ 64.38 8.75 87.50 5.3๘ 53.75 32.28 64.56 
มัธยมศึกษาปีที ่3/2 ๓๓ 4.70 46.97 6.55 65.45 6.12 61.21 8.21 82.12 4.85 48.48 30.42 60.85 
มัธยมศึกษาปีที ่3/3 ๒๗ 4.74 47.41 5.00 50.00 4.93 49.26 6.33 63.33 3.30 32.96 24.30 48.59 
มัธยมศึกษาปีที ่3/4 ๒๓ 4.04 40.43 5.13 51.30 5.26 52.61 5.17 51.74 2.91 29.13 22.52 45.04 

รวม ๑๑๕ 18.92 189.19 22.96 229.57 22.75 227.46 28.47 284.69 16.43 164.33 109.52 219.05 

คะแนนเฉลี่ย   4.73 5.74 5.69 7.12 4.11 27.38 
ร้อยละเฉลี่ย  47.30 57.39 56.86 71.17 41.08 54.76 

 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.73   คิดเป็นร้อยละ 47.30 
๒. ความสามารถในการคิด      นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.74   คิดเป็นร้อยละ 57.39 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.69   คิดเป็นร้อยละ 56.96 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.12   คิดเป็นร้อยละ 71.17 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.11   คิดเป็นร้อยละ 41.08 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 27.38   คิดเป็นร้อยละ 54.76 



๑๒๙ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................................................................ ............ 
แนวทางการพัฒนา 
 ...................................................................................................... .............................................................. 
 
 ๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรยีนระดับดี (๓) ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. ภาษาไทย 468 31.01 46.38 29.66 43.59 85.71  47.27 
๒. คณิตศาสตร์ 468 13.95 17.39 1.69 15.38 15.15  12.71 
๓. วิทยาศาสตร์ 468 37.21 42.75 44.07 71.79 64.29  52.02 

๓.๑ ฟิสิกส์ 40    16.67 4.55  10.61 
3.2  เคมี 40    94.44 100  97.22 
3.3  ชีววิทยา 40    33.33 100  66.67 
3.4  วิทยาศาสตร์กายภาพ          

4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 468 45.74 34.78 46.61 30.77 65.79  44.74 
ประวัติศาสตร์ 429 12.40 43.48 10.17  61.90  31.99 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 468 86.82 21.74 94.07 100 95.20  79.57 
6 ศิลปะ 468 100 100 83.90 84.62 81.00  89.90 
7 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 468 53.76 68.12 50.00 100 85.70  71.52 
8 ภาษาต่างประเทศ 468 16.28 13.04 22.88 30.77 4.76  17.55 

ร้อยละเฉลี่ยของระดบัชัน้  44.13 43.08 42.56 56.49 63.67   

 
 
 ๔.๓   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 255๘ 
 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนน

เฉลี่ยรวม 
(ปีปัจจุบนั) 
ปี 255๘ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง ๑ ป ี
ปี 255๗ 

ผลต่าง
คะแนน ๒ 

ป ี
การศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศกึษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณติ 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

สุข
ศกึษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 37.34 37.37 26.05 26.63 29.51 - - - 31.38 35.73 - 4.35 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - - - - - - - - - - - 
 

 หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปจัจุบันคะแนนเฉลี่ยมผีลต่างลดลงต่ ากว่าปีท่ีผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๓๐ 

๔.๔   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา 255๘ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๔๑ 98 69.50 ๔๓ 30.50 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๘๔ 121 65.76 ๖๓ 34.24 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๕๕ 97 62.58 ๕๘ 37.42 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๓ 24 55.81 ๑๙ 44.19 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๓ 31 72.09 ๑๒ 27.91 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ -  -  -  - -  - - - - 

รวม ๕๖๖ 371 ๑๙๕ - - 

ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 65.55 34.45 - - 

  
 ๔.๕   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 255๘ 
 

ระดับชั้น จ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขยีน 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๔๑ 40 28.37 22 15.60 ๗๙ 56.03 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๘๔ 41 22.28 51 27.72 ๙๒ 50.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๕๕ 32 20.65 67 43.23 ๕๖ 36.13 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๓ 12 27.91 11 25.58 ๒๐ 46.51 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๓ 9 20.93 21 48.84 ๑๓ 30.23 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ - - - - - - - - - 
รวม ๕๖๖ 134 172 260 0 

ร้อยละเฉลี่ย 100 23.67 30.39 45.94 0.00 

  
 ๔.๖   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 255๘ 
 

ระดับชั้น จ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๔๑ ๑๔๑ 100 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๘๔ ๑๘๔ 100 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๕๕ ๑๕๕ 100 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๓ ๔๓ 100 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๓ ๔๓ 100 0 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖      

รวม ๕๖๖ 5๖6 0 

ร้อยละเฉลี่ย 100 100 0 

 



๑๓๑ 

ตอนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถานศึกษา ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
สรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษา 
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
1) ควรก าหนดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง จัดหาครูผู้สอนให้ตรงตามวุฒิ และ    

ความต้องการของสถานศึกษา 
2)  ควรสนับสนุนให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มขึ้นพร้อมกับติดตามและประเมินผลของการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

3)  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูมีความรู้ในด้านวิทยาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่   
     มีประสิทธิภาพ 
4)  ควรส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

 
ด้านกระบวนการทางการศึกษา 

1) ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
2) ครูผู้สอนควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
ด้านผลผลิตทางการศึกษา 

1) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ผลงานเช่น จัดกิจกรรม / โครงงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะการคิด การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

3) จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เละจัดกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ 

 
 
 
 



๑๓๒ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. พัฒนาหลักสูตร 
2.  การเร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  
3.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
4. ส่งเสริมสุขภาพ  
5. จัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้ 
๖. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างเต็มที่ 

2.  ครแูละบุคลากรในโรงเรียนมีความรัก ความสามัคคีกลมเกลียว      
มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและโรงเรียน 

3.  นักเรียน  มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
4.  ผู้ปกครอง และชุมชน ให้การสนับสนุน 
5.  มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
๑. ……………………………-…………….…. 
 

…………………………………-……..………………………………………………………. 
………………………………………….……………………………………………………….. 

ฯลฯ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



๑๓๓ 

๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
       ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

 
1) ด้านคุณภาพนักเรียน 

จุดเด่น      ผู้ เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะ
ในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

จุดอ่อน 
  

จุดที่ควรพัฒนา  คือทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระให้
เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะการฝึกให้ผู้เรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเองได้ สามารถก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   

2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น  ผู้บริหาร ครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตาม
บ ท บ าท ห น้ าที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ เกิ ด
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ก ารจั ด ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรปรับปรุง

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนให้มั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่ งอ านวยความสะดวกพอเพียงและจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

 

3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ 
    
    

 
จุดที่ควรพัฒนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้

ผู้เรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าท่ีสุด 

4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา จุดเน้น ที่ก าหนดและสอดรับกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
                
 

 
จุดที่ควรพัฒนา  การรายงานผลการด าเนิน

ตามโครงการ 

  
 
 



๑๓๔ 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส 

1. สภาพชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ช่วยโรงเรียนพอควร ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
สภาพจริง ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
2. โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจาก
หน่วยงาน องค์กรภายนอกเป็นอย่างดี เช่น เทศบาล
เมืองก าแพงเพชร โรงพยาบาลก าแพงเพชร  กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น 
3. ระบบการบริหารจัดการ ได้รับการช่วยเหลือดูแล
จากเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ส่งผลให้การ
บริหารงานเพื่อพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น 
4. ระบบการบริหารราชการ โรงเรียนมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

อุปสรรค 

1. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ า ส่งผลให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการศึกษายังต่ า 
2. สภาพครอบครัวของนักเรียน ประมาณร้อยละ 80 
ครอบครัวแตกแยก ต้องอาศัยอยู่กับญาติ ปู่ย่า ตายาย 
ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร 
3. ประชาชนในเขตบริการยังไม่ค่อยตื่นตัวทางการศึกษา 
ส่งผลให้ยังไม่ค่อยช่วยเหลือ สนับสนุนเท่าที่ควร 
4. ค่านิยมของผู้ปกครองในเขตบริการ ให้เด็กไปเรียนนอก
พ้ืนที่ ส่งผลให้ยังมีเด็กส่วนหนึ่งไปเรียนที่อ่ืนอยู่มาก
พอสมควร 
 

 
 

 

       ๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลและหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

 ๑)  โครงการโรงเรียนธนาคาร 
 ๒) โครงการน้ าดื่มดี (DEE) 
 

 
๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 1)  ส่งเสริมศักยภาพครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2)  ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)  จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
            ๔)  สร้างและส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนไป
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าท่ีสุด 
 5)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรทุกระดับชั้น 
 ๖)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 
            
 
 
 
 



๑๓๕ 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ความต้องการและช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดด้านบริหารจัดการ  ควรได้รับการสนับสนุนด้าน
บุคลากร ด้านการสอนที่ขาดแคลน ดังนี้  กลุ่มสาระภาษาไทย และบุคลากรสนับสนุนการสอน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เพ่ือมาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การสอนของครู 
 ด้นอาคารสถานที่  ควรได้รับการสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง
อาคารเรียน เนื่องจากอาคารและสถานที่ ยังไม่เพียงพอ 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 
ภาคผนวก 

 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 รายงานการประชุมครั้งที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสถานศึกษาการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา (จากเวปไซต์

http://www.localschool.in.th) 
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 

ฯลฯ 
 



๑๓๗ 

 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

(จัดท าข้อมูลจนครบทุกระดับชั้น ข้อมูลรายวิชาให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรีย
นที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 142 0 2 12 15 19 43 18 33 94 66.20 
2. คณิตศาสตร์ 142 27 38 27 23 19 2 3 3 8 5.63 
3. วิทยาศาสตร์ 142 2 10 14 27 25 27 27 10 64 45.07 
4. สังคมศึกษา ฯ 142 0 0 0 42 33 30 19 18 67 47.18 
๕. ประวัติศาสตร์ 142 0 0 0 98 30 11 2 1 14 9.86 
๖. ศาสนาและจริยธรรม 142 0 0 0 60 42 25 14 1 40 28.17 
๗. สุขศึกษา 142 0 0 6 14 28 40 34 20 94 66.20 
๘. พลศึกษา 142 0 0 0 20 41 34 29 18 81 57.04 
๙. ศิลปะ 142 0 0 0 1 0 29 60 52 141 99.30 
๑๐. การงานอาชีพฯ 142 0 0 2 3 1 12 37 87 136 95.77 
11. ภาษาต่างประเทศ 142 7 42 24 19 20 23 3 4 30 21.13 
 รายวิชาเพิ่มเติม            
12. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 142 10 11 13 28 41 27 9 3 39 27.46 
13. หน้าท่ีพลเมือง 142 0 0 0 27 35 52 13 15 80 56.34 
14. คอมพิวเตอร์ 142 0 0 12 35 19 17 14 45 76 53.52 
15. ภาษาจีน 142 38 35 18 16 19 6 6 4 16 11.27 
16. สนทนาภาษาอังกฤษ 142 0 44 19 23 21 14 9 12 35 24.65 

รวม 2272 84 182 147 451 393 392 297 326 1051 44.67 
ร้อยละ 100 3.70 8.01 6.47 19.85 17.30 17.25 13.07 14.35 44.67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 

(๓)  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 129 0 23 19 32 15 27 7 6 40 31.01 
2. คณิตศาสตร์ 129 32 29 14 20 16 9 5 4 18 13.95 
3. วิทยาศาสตร์ 129 11 13 9 28 20 19 13 16 48 37.21 
4. สังคมศึกษา 129 0 0 0 0 70 25 18 16 59 45.74 
5. ประวัติศาสตร์ 129 0 0 0 64 49 11 2 3 16 12.40 
6. ศาสนาและจริยธรรม 129 0 0 1 1 68 54 5 0 59 45.74 
7. สุขศึกษา 129 0 0 0 5 12 11 45 56 112 86.82 
8. พลศึกษา 129 0 0 0 1 3 34 49 42 125 96.90 
9. ศิลปะ 129 0 0 0 0 0 61 25 43 129 100 
10. การงาน 129 1 18 8 16 12 11 8 55 74 57.36 
11. ภาษาอังกฤษ 129 16 25 28 24 15 10 6 5 21 16.28 

รายวิชาเพิ่มเติม            
12. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 129 34 61 22 7 5 0 0 0 0 0 
13. หน้าท่ีพลเมือง 129 0 0 0 13 29 29 9 49 87 67.44 
14. คอมพิวเตอร์ 129 16 14 17 23 28 9 5 17 31 24.03 
15. ภาษาจีน 129 2 49 33 21 11 5 3 5 13 10.08 
16. สนทนาภาษาอังกฤษ 129 47 16 13 31 10 6 2 4 12 9.30 

รวม 2064 159 248 164 286 363 321 202 321 844 40.89 
ร้อยละ 100 7.70 12.02 7.95 13.86 17.59 15.55 9.79 15.55 40.89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 

(๓)  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับดี 

(๓)  
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 164 11 20 7 20 18 40 30 18 88 53.66 
2. คณิตศาสตร์ 164 28 32 23 25 20 16 11 9 36 21.95 
3. วิทยาศาสตร์ 164 3 14 21 25 44 33 14 10 57 34.76 
4. สังคมศึกษา 164 2 33 27 24 27 19 23 9 51 31.10 
5. ประวัติศาสตร์ 164 0 2 3 20 33 45 43 18 106 64.63 
6. ศาสนาและจรยิธรรม 164 8 0 3 2 30 48 69 4 121 73.78 
7. สุขศึกษา 164 9 23 26 28 27 23 13 15 51 31.10 
8. พลศึกษา 164 7 16 29 35 41 28 8 0 36 21.95 
9. ศิลปะ 164 5 0 1 2 34 45 64 13 122 74.39 
10. การงาน 164 5 0 0 20 14 16 32 77 125 76.22 
11. ต่างประเทศ 164 39 31 21 25 20 17 8 3 28 17.07 

รายวิชาเพิ่มเติม            
12. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 164 43 19 16 48 22 9 5 2 16 9.76 
13.หน้าที่พลเมือง 164 7 12 13 21 19 26 22 44 92 56.10 
14. คอมพิวเตอร ์ 164 7 0 0 62 46 1 1 47 49 29.88 
15.ภาษาจีน  164 36 24 19 23 17 16 14 15 45 27.44 
16. สนทนาภาษาอังกฤษ 164 87 34 20 11 11 1 0 0 1 0.61 

รวม 2624 297 260 229 391 423 383 357 284 1024 39.02 
ร้อยละ 100 11.32 9.91 8.73 14.90 16.12 14.60 13.61 10.82 39.02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 138 3 8 7 20 36 32 23 9 64 46.38 
2. คณิตศาสตร์ 138 7 28 28 24 27 22 2 0 24 17.39 
3. วิทยาศาสตร์ 138 0 1 7 43 28 37 10 12 59 42.75 
4. สังคมศึกษา    138 0 1 22 39 28 13 15 20 48 34.78 
5. ประวัติศาสตร์ 138 0 28 21 16 13 18 24 18 60 43.48 
6. ศาสนาและจริยธรรม 138 1 0 0 2 17 34 74 10 118 85.51 
7. สุขศึกษา 138 0 61 16 14 17 16 10 4 30 21.74 
8.พลศึกษา 138 0 18 24 22 37 19 15 3 37 26.81 
9. ศิลปะ 138 0 0 0 0 0 2 48 88 138 100 
10. การงาน 138 0 6 6 22 10 8 24 62 94 68.12 
11. ต่างประเทศ 138 27 30 18 21 24 13 4 1 18 13.04 

รายวิชาเพิ่มเติม            
12. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 138 32 33 38 26 8 1 0 0 1 0.72 
13. หน้าท่ีพลเมือง 138 3 3 6 7 14 15 23 67 105 76.09 
14. คอมพิวเตอร์ 138 0 0 0 0 53 10 54 21 85 61.59 
15. ภาษาจีน 138 50 18 13 11 7 14 9 16 39 28.26 
16. สนทนาภาษาอังกฤษ 138 1 54 15 16 6 6 13 27 46 33.33 

รวม 2208 124 289 221 283 325 260 348 358 966 43.75 
ร้อยละ 100 5.62 13.09 10.00 12.81 14.71 11.78 15.76 16.21 43.75   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 130 3 12 22 25 15 12 11 30 53 40.77 
2. คณิตศาสตร์ 130 43 49 28 6 2 1 0 1 2 1.54 
3. วิทยาศาสตร์ 130 8 12 10 13 19 19 23 26 68 52.3 
4. สังคมศึกษา 130 19 5 22 28 26 19 10 1 30 23.08 
5. ประวัติศาสตร์ 130 0 1 6 42 31 21 23 6 50 38.46 
6. ศาสนาและจรยิธรรม 130 6 0 0 0 0 29 42 53 124 95.38 
7. สุขศึกษา 130 2 0 0 0 5 14 17 92 123 94.62 
8. พลศึกษา 130 3 0 1 8 26 48 23 21 92 70.77 
9. ศิลปะ 130 3 0 0 57 23 22 21 4 47 36.15 
10. การงาน 130 0 0 0 74 43 5 6 2 13 10 
๑๑. ภาษาอังกฤษ 130 28 19 34 24 11 5 5 4 14 10.77 

รายวิชาเพิ่มเติม            
1๒. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 130 19 5 33 28 16 8 10 1 19 14.62 
13. หน้าที่พลเมือง 130 0 8 19 14 19 26 23 21 70 53.85 
14. คอมพิวเตอร ์ 130 6 1 0 26 21 13 18 45 76 58.46 
15. ภาษาจีน 130 9 6 9 28 30 36 11 1 48 36.92 
16. สนทนาภาษาอังกฤษ 130 18 31 23 25 14 13 5 1 19 14.62 

รวม 2080 167 159 207 398 301 291 248 309 848 40.77 
ร้อยละ 100 8.03 7.64 9.95 19.13 14.47 13.99 11.92 14.86 40.77  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 118 0 13 12 33 25 15 12 8 35 29.66 
2. คณิตศาสตร์ 118 23 64 18 8 3 1 0 1 2 1.69 
3. วิทยาศาสตร์ 118 0 21 11 10 24 16 23 13 52 44.07 
4. สังคมศึกษา 118 0 12 11 19 21 26 16 13 55 46.61 
5. ประวัติศาสตร์ 118 0 68 20 8 10 5 4 3 12 10.17 
6. ศาสนาและจรยิธรรม 118 0 0 0 0 0 35 24 59 118 100 
7. สุขศึกษา 118 1 1 0 1 4 8 7 96 111 94.07 
8.พลศึกษา 118 0 0 0 7 12 22 31 46 99 83.90 
9. ศิลปะ 118 0 1 1 21 61 9 20 5 34 28.81 
10. การงาน 118 0 12 14 15 18 33 24 2 59 50 
11.ต่างประเทศ 118 0 22 17 27 25 14 9 4 27 22.88 

รายวิชาเพิ่มเติม            
๑๒. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 118 0 57 16 18 12 10 3 2 15 12.71 
๑๓. หน้าที่พลเมือง 118 10 53 9 7 11 10 8 10 28 23.73 
๑๔. คอมพิวเตอร ์ 118 0 0 0 0 77 12 8 21 41 34.75 
๑๕.ภาษจีน 118 0 8 10 12 23 27 34 4 65 55.08 
๑๖. สนทนาภาษาอังกฤษ 118 0 41 29 27 11 6 4 0 10 8.47 

รวม 1888 34 373 168 213 337 249 227 287 763 40.41 
ร้อยละ 100 1.80 19.76 8.90 11.28 17.85 13.19 12.02 15.20 40.41  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 18 0 0 0 2 4 7 4 1 12 66.67 
2. คณิตศาสตร์ 18 0 2 2 8 4 1 0 1 2 11.11 
3. เคมีพื้นฐาน 18 0 0 0 0 2 10 3 3 16 88.89 
4. สังคมศึกษา 18 0 3 3 4 3 2 1 2 5 27.78 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 18 0 0 0 0 0 0 8 10 18 100 
6. ดนตรี 18 0 2 1 2 3 3 3 4 10 55.56 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 18 0 0 0 0 0 13 5 0 18 100 
8. ภาษาอังกฤษ 18 0 0 3 1 2 5 2 5 12 66.67 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที่ 1 

9. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 18 0 2 4 5 4 1 1 1 3 16.67 
10. แรงและการเคลื่อนที ่ 18 0 3 0 6 3 2 2 2 6 33.33 
11. อะตอมและตารางธาต ุ 18 0 0 0 0 0 12 2 4 18 100 
12. สิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต 18 0 0 0 7 7 3 1 0 4 22.22 
13. การเขียนโปรแกรม 18 0 0 1 1 9 4 3 0 7 38.89 
14. ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 18 0 1 1 2 3 4 3 1 11 61.11 

รวม 252 0 13 15 38 44 70 38 34 142  
ร้อยละ 177.46 0 9.15 10.56 26.76 30.99 49.30 26.76 23.94 100  

 
  



๑๔๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน
ที่ได้ระดับ

ดี (๓) 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพื้นฐาน  
1. ภาษาไทย 21 0 2 10 5 4 0 0 0 0 0 
2. คณิตศาสตร์ 21 1 6 8 6 0 0 0 0 0 0 
3. วิทยาศาสตร์ 21 0 2 8 4 6 1 0 0 1 4.762 
4. สังคมศึกษา 21 2 8 6 2 2 0 1 0 1 4.762 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 21 0 0 0 2 7 5 6 1 12 57.14 
6. ดนตรี 21 0 2 9 3 0 3 2 2 7 33.33 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 21 0 0 0 0 3 8 1 0 9 42.86 
8. ภาษาอังกฤษ 21 0 16 3 2 0 0 0 0 0 0 
 (สายศิลป์ทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 
9. วรรณกรรมสร้างสรรค์ 21 0 3 0 0 4 0 4 10 14 66.67 
10. อาเซียน 21 0 0 1 5 7 8 0 0 8 38.1 
11. ฟุตบอล 7 คน 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21 100 
12. นาฏศิลป์ตะวันออก 21 0 0 0 0 0 8 5 0 13 61.9 
13. การเขียนโปรแกรม 21 0 3 0 0 4 0 4 10 14 66.67 
14. อาชีพทอ้งถิ่น 21 0 0 0 2 7 7 4 0 11 52.38 
15. อังกฤษสารสนเทศ 21 5 6 6 2 2 0 0 0 0 0 
16. อังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 21 10 6 5 0 0 0 0 0 0 0 
17. ภาษาจีนเบื้องต้น 21 2 9 4 3 2 0 1 0 1 4.762 

รวม 357 20 63 60 36 48 40 28 44 112  
ร้อยละ 100 5.60 17.65 16.81 10.08 13.45 11.20 7.84 12.32 31.37  

 
 
 
 

  



๑๔๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒ (สายวิทย์-คณิต) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 18 0 0 0 1 2 4 7 4 15 83.33 
2. คณิตศาสตร์ 18 0 0 1 3 8 2 3 1 6 33.33 
3. โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 18 0 0 0 0 0 0 11 7 18 100 
4. สังคมศึกษา 18 0 0 1 3 4 5 3 2 10 55.56 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 18 0 0 0 0 0 0 7 11 18 100 
6. นาฎศิลป ์ 18 0 0 0 0 0 0 5 13 18 100 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 18 0 0 0 0 0 2 6 10 18 100 
8. ภาษาอังกฤษ 18 0 1 1 2 3 7 3 1 11 61.11 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที่ ๒ 

9. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 18 0 0 0 3 5 5 2 3 10 55.56 
10 พลังงานโมเมนตัมและสมดุล 18 0 0 3 8 4 1 1 1 3 16.67 
11 ปริมาณสารสัมพันธ์ 18 0 0 0 0 1 7 5 5 17 94.44 
12 รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 18 0 2 3 3 4 5 1 0 6 33.33 
13 การใช้โปรแกรมกราฟิก 18 0 0 0 0 1 0 7 10 17 94.44 
14 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน  18 0 1 0 2 4 6 4 1 11 61.11 

รวม 252 0 4 9 25 36 44 65 69 178 70.63 
ร้อยละ 100 0 1.59 3.57 9.92 14.29 17.46 25.79 27.38 70.63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๔๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒ (สายศิลป์-ภาษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 21 2 1 1 7 8 2 0 0 2 9.52 
2. คณิตศาสตร์ 21 3 4 5 7 2 0 0 0 0 0 
3. วิทยาศาสตร์ 21 0 3 1 4 3 6 2 2 10 47.62 
4. สังคมศึกษา 21 2 4 6 7 0 2 0 0 2 9.52 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 21 0 0 0 0 0 0 12 9 21 100 
6. นาฎศิลป ์ 21 0 0 0 0 6 9 6 0 15 71.43 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 21 0 0 0 0 0 21 0 0 21 100 
8. ภาษาอังกฤษ 21 0 10 1 6 3 1 0 0 1 4.76 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที่ ๒ 

9 พูดดีมีสาระ 21 3 2 1 3 2 4 1 5 10 47.62 
10 อาเซียน2 20 0 0 1 2 6 6 4 1 11 55.00 
11ฟุตบอล 7 คน 2 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21 100 
12 งานเขียนการ์ตูน 21 0 0 0 0 0 14 7 0 21 100 
13 การใช้โปรแกรมกราฟิก 19 0 0 3 0 3 6 4 3 13 68.42 
14 งานไม้ดัดไม้แคระ 21 0 0 0 0 0 18 3 0 21 100 
15.อังกฤษสารสนเทศ 21 0 0 0 0 0 14 7 0 21 100 
16.อังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 19 0 0 3 0 3 6 4 3 13 68.42 
17.ภาษาจีนเบื้องต้น 21 0 0 0 0 0 18 3 0 21 100 

รวม 352 10 24 22 36 36 127 53 44 224  
ร้อยละ 100 2.84 6.82 6.25 10.23 10.23 36.08 15.06 12.50 63.64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ (สายวิทย์-คณิต) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 22 0 0 0 0 0 3 9 10 22 100 
2. คณิตศาสตร์ 22 0 7 2 5 4 2 1 1 4 18.18 
3. ฟิสิกส์พื้นฐาน 22 0 0 0 2 6 7 5 2 14 63.63 
4. สังคมศึกษา 22 0 0 0 0 2 20 0 0 20 90.90 
5. ประวัติศาสตร์ไทย 22 0 0 0 0 12 7 3 0 10 45.45 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
7. ทัศนศิลป์ 22 0 0 0 0 0 6 5 11 22 100 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 22 0 0 0 0 2 2 7 11 20 90.90 
9. ภาษาอังกฤษ 22 0 0 3 6 5 6 1 1 8 36.36 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที่ ๒ 

10. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 22 3 5 5 5 1 2 0 1 3 13.63 
11. แม่เหล็กไฟฟา้ 22 0 4 5 4 6 2 1 0 3 13.63 
12. อัตราสมดุล กรดเบส 22 0 0 0 0 0 5 4 13 22 100 
13. การด ารงชีวิตของพืช 22 0 0 0 1 1 2 6 12 20 90.90 
14. หน้าที่พลเมือง 22 0 0 0 0 2 0 9 11 20 90.90 
15. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 22 0 0 0 0 0 5 4 13 22 100 
16. ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 22 0 0 0 1 1 2 6 12 20 90.90 

รวม 352 3 16 15 24 42 71 61 120 252 71.59 
ร้อยละ 100 0.85 4.55 4.26 6.82 11.93 20.17 17.33 34.09 71.59  

 



๑๔๘ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ 1 (สายศิลป์-ภาษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 22 0 0 4 5 6 5 2 0 7 31.82 
2. คณิตศาสตร์ 22 12 3 2 2 2 1 0 0 1 4.54 
3. วิทยาศาสตร์ 22 0 0 0 1 4 7 10 0 17 77.27 
4. สังคมศึกษา 22 0 1 3 1 4 7 0 0 7 31.81 
๕. ประวัติศาสตร์ไทย 22 0 0 1 0 14 1 0 0 1 4.54 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 1 0 0 1 0 0 20 20 90.90 
7. ทัศนศิลป์ 22 0 0 0 1 1 2 2 16 20 90.90 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 22 2 1 5 4 3 5 2 0 7 31.81 
9. ภาษาอังกฤษ 22 0 2 6 4 9 1 0 0 1 4.54 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที่ ๒ 

10. สร้างสรรค์งานเขียน  22 0 1 2 1 3 3 3 7 13 59.09 
11. อาเซียน  22 1 2 2 5 9 3 0 0 3 13.63 
12. หน้าที่พลเมือง 22 0 1 2 3 3 8 4 1 13 59.09 
13. ปฎิบัตกิารดนตรีสากล 22 6 1 1 4 0 2 3 5 10 45.45 
14. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 22 0 0 0 1 0 15 5 1 21 95.45 
15. ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 22 0 1 2 3 3 8 4 1 13 59.09 
16. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 22 6 1 1 4 0 2 3 5 10 45.45 
17. ภาษาจีนเบื้องต้น 22 0 0 0 1 0 15 5 1 21 95.45 

รวม 374 27 15 31 40 62 85 43 57 185 49.47 
ร้อยละ 100 7.22 4.01 8.29 10.70 16.58 22.73 11.50 15.24 49.47  

 



๑๔๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ 2 (สายวิทย์-คณิต) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 22 0 0 0 0 0 5 11 6 22 100 
2. คณิตศาสตร์ 22 0 0 0 2 15 5 0 0 5 22.73 
3. ฟิสิกส์พื้นฐาน 22 0 0 1 7 5 6 2 1 9 40.91 
4. สังคมศึกษา 22 0 0 0 1 2 9 7 3 19 86.36 
5. ประวัติศาสตร์ไทย 22 0 0 0 0 1 5 9 7 21 95.45 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
7. ดนตรี 22 0 0 0 0 0 0 3 19 22 100 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 22 0 0 0 0 0 2 3 17 22 100 
9. ภาษาอังกฤษ 22 0 2 8 8 3 1 0 0 1 4.55 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที่ ๒ 

10. เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 22 0 0 0 1 13 6 2 0 8 36.36 
11. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 22 0 0 2 9 10 0 0 1 1 4.55 
12. ไฟฟ้าเคมี 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
13. พันธกุรรม 22 0 0 0 0 0 3 12 7 22 100 
14. หน้าที่พลเมือง 22 0 0 0 0 0 0 10 12 22 100 
15. การตัดต่อวีดโีอ 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100 
16. ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 22 0 0 0 0 0 3 12 7 22 100 

รวม 352 0 2 11 28 49 45 71 146 262 74.43 
ร้อยละ 100 0 0.57 3.13 7.95 13.92 12.78 20.17 41.48 74.43  

 



๑๕๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ 2 (สายศิลป์-ภาษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน            
1. ภาษาไทย 20 2 0 0 1 3 9 2 3 14 70.00 
2. คณิตศาสตร์ 11 0 0 1 4 6 0 0 0 0 0 
3. วิทยาศาสตร์ 20 1 1 0 0 0 0 3 15 18 90.00 
4. สังคมศึกษา 16 0 1 1 3 5 4 2 0 6 37.50 
๕. ประวัติศาสตร์ไทย 20 2 0 2 6 5 4 1 0 5 25.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0 2 0 0 0 0 0 18 18 90.00 
7. ดนตรี 20 1 4 1 1 1 1 5 6 12 60.00 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 20 0 0 0 1 5 9 5 0 14 70.00 
9. ภาษาอังกฤษ 20 1 0 5 10 3 1 0 0 1 5.00 

รายวิชาเพิ่มเติม (สายวิทย-์คณิต) ภาคเรียนที่ ๒ 

10. วรรณกรรมพื้นบ้าน  19 0 0 1 0 3 5 7 3 15 78.95 
11. รอบรู้เรื่องกฎหมาย  20 2 1 2 3 4 4 2 2 8 40.00 
12. หน้าที่พลเมือง 20 1 2 1 3 2 7 4 0 11 55.00 
13. โครงงานทัศนศิลป์ 20 1 0 0 0 0 10 9 0 19 95.00 
14. การตัดต่อวีดโีอ 20 1 0 0 4 0 6 4 5 15 75.00 
15. ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 20 1 3 7 5 3 0 1 0 1 5.00 
16. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 1 12 4 3 0 0 0 0 0 0 
17. ภาษาจีนเบื้องต้น 20 2 0 0 0 2 7 3 6 16 80.00 

รวม 326 16 26 25 44 42 67 48 58 173 53.07 
ร้อยละ 100 4.91 7.98 7.67 13.50 12.88 20.55 14.72 17.79 53.07  

 
 
  



๑๕๑ 

คณะท างาน 
 

 
คณะที่ปรึกษา 

นางสาวสุชีลา  อภัยราช    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

๑. นางสาวสุชีลา  อภัยราช               รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ              ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๓. นางสาวหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว          ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ 
๔. นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย                 ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๑. นางสาวสุชีลา  อภัยราช รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางอังคณา  พ่ึงพัก คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๔. นายสุทธิ  มีขันหมาก           คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางนาตยา  ฤทธิธรรม            คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๖. นายบวงสวง  น้อมเศียร           คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๗. นางกรวิพา  ส าโรง                คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๘. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง             คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๙. นางสาววิไลรัตน์  เกิดเทพ            คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๐. นางสาวละเอียด  บดีรัฐ               คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ  
๑๑. นางสาวจ าเนียร   ชูชว่ย               คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๒. นายแดนชัย  วงค์เวียน            คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๓. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ              คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๔. นายฉัตรชัย  ทองจรัส              คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๕. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ            คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๖. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว            คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๗. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ             คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๘. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ                คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๙. นายรณชัย  บุญประจวบ         คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒๐. นายอรรณพ  บ่อน้อย              คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒๑. นางสาวอรนุช  เพียลาด              คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒๒. นายวัชโรทร  ทิมแหง                 คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒๓. นายคณวรา  สิละบุตร                คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒๔. นายเอนก  นันทรากร            คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒๕. นางจุฑารัตน์  ศรีค า                 ครูอัตราจ้าง 



๑๕๒ 

๒๖. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร   ยาแก้ว            ครูอัตราจ้าง 
๒๗. นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก                ครูอัตราจ้าง 
๒๘. นางสาวสุภาพร  คมข า                 ครูอัตราจ้าง 
๒๙. นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล      พนักงานจ้าง 
๓๐. นางสาวพัชนี  มณีวงษ์                พนักงานจ้าง 

 
ผู้จัดท าเอกสาร 

๑. นางสาวสุชีลา  อภัยราช       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ       ครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๓. นางสาวหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว            ครู   วิทยฐานะครูช านาญการ 
๔. นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย                 ครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 


