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ค าน า 
 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๖๓๐๙ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้
สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท างานงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
           
          โรงเรียนชากังราววิทยา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร-์ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

 ตามที่โรงเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้  การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสน อผล 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผู้จัดท า  : ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  บทน า 

 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ที่ ๒๐ ซอย ๒๕ ถนนราชด าเนิน ๑ ต าบล 
ในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ปัจจุบัน นางสาวสุชีลา อภัยราช ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนพนักงานครู ๒๙ คน พนักงานจ้าง ๕ คน ลูกจ้างประจ า 
๔ คน และนักเรียน ๖๐๒ คน  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมือง มีประชากร ประมาณ ๒,๐๐๐  คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนเทศบาล ๔  อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ความเป็นอยู่เหมือนชนบทโดยทั่วไปมีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗,๐๐๐ บาท 

  

ผลการประเมินตนเอง 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับ ดีเลิศ  

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  ๑. กระบวนการพัฒนา 
    โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะ ของผู้เรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมและโครงการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้ 
   โรงเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างถูกต้อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนดและมีความรู้พ้ืนฐาน เจต
คติที่ดีต่อการท างานอาชีพ โดยโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก กิจกรรมหรือ
โครงการได้แก่  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(วันคริสต์มาส) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาจีน(ตรุษจีน) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงานช่าง 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงเครื่องสายไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะการแกะโฟม 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนาฏศิลป์ไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาเปตอง โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงานประดิษฐ์ (sbmld) โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านงานอาหารไทย (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ (sbmld) โครงการ 
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ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน (sbmld) โครงการมัคคุเทศก์น้อย โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านดนตรี และโครงการสอนซ่อมเสริม   
   กิจกรรมด าเนินการได้แก่ กิจกรรมการทดสอบการอ่าน เขียน ท่องบทอาขยานภาษาไทย กิจกรรม
การทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดแนว Thinking School  กิจกรรม
การประดิษฐ์ชิ้นงานจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมการสร้างชิ้นงานทาง
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมการประเมินทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน  
   ด้านโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยม รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น ยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล บนความหลากหลายทางสังคม รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี กิจกรรม/โครงการที่โรงเรียนได้
ด าเนินการได้แก่ โครงการพิธีไหว้ครูโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้า
อยู่หัว (ร.10) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการวันส าคัญทางศาสนา โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโครงการท าบุญโรงเรียนและวันขึ้นปีใหม่ โครงการโรงเรียนธนาคาร โครงการ
สอบธรรมศึกษา โครงการวันภาษาไทย โครงการภาษาวันละค า โครงการวันสุนทรภู่  โครงการอบรมและศึกษา
เพ่ิมประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการผลิตน้ าดื่ม 
โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน โครงการเปิดโลกวิชาการ "open house โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนและมอบใบ
ประกาศนียบัตร โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โครงการ TO BE NUMBER ONE  
"ชากังราววิทยา"  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โครงการกีฬากลุ่มเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและนันทนาการ (วันเด็ก) โครงการขับขี่ปลอดภัย
จากอุบัติเหตุจราจร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านกีฬา โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด 
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักเรียน  
    ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี
ในท้องถิ่น เช่น ประเพณีนบพระเล่นเพลง งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง  
ภูมิปัญญาไทย รู้คุณค่าของอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรและเกิดความภาคภูมิใจในก าแพงเพชรเมืองมรดก
โลก  กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เรียน กิจกรรมจิต
สาธารณะ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี  
 ๒. ผลการด าเนินงาน 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๓๘ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
สูงกว่าที่สถานศึกษา (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๕๐) 
     ๒)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๙๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สูงกว่าที่สถานศึกษา เห็นได้จากชิ้นงานหรือภาระงานที่ผู้สอนให้ผู้เรียน
ท าตามแนวคิด Thinking School (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๕๐) 
     ๓)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๐๗ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ดังจะ
เห็นได้จากผู้เรียนสามารถคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ า
ของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วย
ตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ ท าให้มีผลงานแปลกใหม่หลายชิ้นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็นแบบอย่าง  



4 

 

ที่ดี เช่น งานเขียน งานศิลปะ และงานสร้างสรรค์ สามารถอธิบายรายละเอียดของผลงานที่คิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
(ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๕๐) 
   ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๕๖ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
     ๕) ผู้เรียนร้อยละ ๕๙.๑๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนดโดยมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๕๐) 
      ๖) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๖๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีค่าสูงกว่า 
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
   2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
        1) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดใน 
ร้อยละ ๙๒.๕๖ (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
        2) ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๘๑ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา, ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร, ประเพณีนบพระเล่นเพลง และเข้าร่วมกิจกรรมแสงสีเสียง 
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรซึ่งเป็นมรดกโลก (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
      ๓) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๘.๒๘ 
 (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
    ๔) ผู้เรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๙.๒๖ 
(ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
  3. จุดเด่น 
   ๓.๑ คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๓.๒ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเป็นเมืองชากังราว 
  4. จุดควรพัฒนา 
   ๔.๑ ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของผู้เรียน 
   ๔.๒ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
   ๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  ๕.ข้อเสนอแนะ 
  ๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานสะเต็มทุกคน 
   ๕.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
   ๕.๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเมืองก าแพงเพชรในด้านอื่น ๆ 
  ๖.นวัตกรรม 
   การประดิษฐ์งานจ าลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทยและงานร้อยมาลัย 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  1. กระบวนการพัฒนา 
     1.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ  ด้วยการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน” โดยมีพันธกิจคือ (1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรสถานศึกษา 
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สู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน (3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี (4) ปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการเรียนรู้
(5) ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาใชรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพแบบวงจร เดมมิ่ง (PDCA) ผสาน 
การจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
     1.๓ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีเพ่ือปรับให้หลักสูตรมีความเหมาะสม
กับผู้เรียนตามศักยภาพ มีการประเมินหลักสูตรทุกครั้งก่อนการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี  ในการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามอัจฉริยภาพของตนเองโดยมีการเลือกรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามทีผู่้เรียนถนัดและอยากเรียนรู้ 
     1.๔ สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ผู้สอนได้พัฒนาตนเอง จัดกิจกรรม PLC กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพและวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
     1.๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัยปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ 
สวนสมุนไพร ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการทางช่ าง และ
ห้องปฏิบัติการคหกรรม     
    1.๖ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เช่น ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาโดยจัดให้ทุกห้องสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนรู้  
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้มีห้องสืบค้นข้อมูลให้
เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน 
  2. ผลการด าเนินงาน 
  เขียนผลการด าเนินงานที่เกิดจากกระบวนการพัฒนา เช่น 
     2.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ “ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ  ด้วยการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน” ซ่ึงสถานศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกระบวนการพัฒนา อย่าง
ชัดเจนมีการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ซ่ึงเป็นไปตามทีส่ถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนด
ไว้ระดับ ๔) 
   ๒.๒ จากกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PDCA ส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ ในงานทักษะวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ระดับ ๔) 
     2.๓ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ และเด็กพิการเรียนร่วมทุกคน
ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล เป็นไปตามทีส่ถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ระดับ ๔) 
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     2.๔ ครูทุกคน จัดกิจกรรม PLC และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง, การแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนไม่ส่งการบ้าน  และมีครูผ่านการอบรมและการพัฒนาตนเองในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทุกคน มีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM และการจัดการเรียนรู้แนว Thinking 
School เป็นไปตามทีส่ถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ระดับ ๔) 
      2.๕ สถานศึกษาจัดการด าเนินโครงการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกปรับปรุงศาลาพระพุทธรูปประจ าสถานศึกษา เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงเรียน ปรับปรุงสภาพห้องเรียน
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยเพ่ิมแสงสว่างภายในห้องเรียน เพ่ิมจ านวนพัดลมและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นไปตามทีส่ถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมาย
ก าหนดไว้ระดับ ๔) 
     2.๖ ผลการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกห้องเรียน เช่น มีเครื่องขยายเสียง มีเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะชนิด
ทึบแสง มีเครื่องโปรเจคเตอร์ ซ่ึงเป็นไปตามทีส่ถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ระดับ ๔) 
 3. จุดเด่น 
   ผู้บริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารแบบวงจร เดมม่ิง (PDCA) ผสานการจัดการสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการบริหารแบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
  4. จุดควรพัฒนา 
  ๔.๑ ควรจัดให้ทุกห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน 
  ๔.๒ เพ่ิมแหล่งพักผ่อนหย่อนใจผู้เรียนภายในสถานศึกษาให้เพียงพอ 
  ๕. ข้อเสนอแนะ 
  ๕.๑ สถานศึกษาปรับระบบการบริหารโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ในการจัดการ 
  ๕.๒ สถานศึกษาควรปรับปรุงโรงจอดรถ 
  ๕.๓ สถานศึกษาควรปรับระบบการติดตามดูแลผู้เรียนให้เป็นระบบ Real Time 
  ๖. นวัตกรรม 
  การบริหารแบบวงจร เดมม่ิง (PDCA) ผสานการจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 1. กระบวนการพัฒนา 
    ครูผู้สอนใช้ เทคนิคการเรียนการสอนของครูที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เช่น กิจกรรม STEM 
Education การจัดการเรียนรู้แนวทาง Thinking School  การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่  โครงการ ENGLISH CAMP โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงานช่าง โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงเครื่องสายไทย โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านศิลปะการแกะโฟม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนาฏศิลป์ไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
กีฬาเปตอง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงาน
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ประดิษฐ์ (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานอาหารไทย (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคอมพิวเตอร์ (sbmld) โครงการ ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน(sbmld) โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง Thinking School 
โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยจัดให้มีวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน สื่อ
เทคโนโลยี  วิธีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และวิธีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  2. ผลการด าเนินงาน 
  ๒.๑ ผลการด าเนินงานที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงสามารถท าให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังจะเห็นได้จากผลงานของผู้เรียน เช่น 
รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ณ จังหวัดพะเยา  รางวัลชมเชยการ
ประกวดบายศรีสู่ขวัญ ๓ ชั้น มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต  รางวัลเหรียญทอง
การแปรรูปอาหาร ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ณ จังหวัดพะเยา  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
ระดับภาคเหนือ ส่งผลให้ผลการประเมินกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงร้อยละ ๙๔.๑๒ สูงกว่าระดับที่
สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
   ๒.๒ ครูผู้สอนทุกท่านสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์  
ได้ร้อยละ ๙๔.๑๒ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
   ๒.๓ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกร้อยละ ๙๔.๑๒ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
   ๒.๔ ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน จัดท าแผนการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเก็บคะแนนที่เป็นระบบและสามารถน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
ตรงประเด็น (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
   ๒.๕ ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ PLC มีการใช้ข้อมูลย้อนกลับให้แก่
ผู้ปกครองและผู้เรียนทุกภาคเรียนเพ่ือเป็นการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
  3. จุดเด่น 
   ในการจัดการเรียนการสอนของครูในภาพรวม เช่น ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน  มีแผนการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
  4. จุดควรพัฒนา 
   การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๕. ข้อเสนอแนะ 
   ๕.๑ ผู้สอนควรน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเข้มข้น 
   ๕.๒ ผู้สอนควรน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  ๖. นวัตกรรม 
   ๖.๑ การจัดการเรียนรู้แนว STEM Education 
   ๖.๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดตามแนวคิด Thinking School 



8 

 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  
 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ซอย ๒๕ ถนนราชด าเนิน ๑ ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-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 ๖ จ านวน 
๑๘ ห้องเรียน  
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔  (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการศึกษาส าหรับเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เป็นโรงเรียนที่อยู่
ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  โดยให้แต่ละเทศบาลได้ด าเนินการ 
จัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  มีที่ดิน จ านวน ๗ ไร่ 
๙๗ ตารางวา ในสมัยนายด ารง วรรณรัตน์ ต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณตา
ทองอินทร์และคุณยายชุ่ม ดีสาร ท าการก่อสร้างโดยเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เป็นจ านวนเ งิน  
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 (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่
พันบาทถ้วน)  เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่  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 ๔ (อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จากระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษา  (โดยจัดการศึกษาเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษา) ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔ (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) เป็น “โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)” ตามประกาศเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   

mailto:chr2010@chr.ac.th
http://www.chr.ac.th/
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ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ   
เป็นจ านวนเงิน  ๑๗,๒๔๗,๐๐๐  บาท  (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน
เพ่ือรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
  อาคารเรียนขนาด  ๔  ชั้นล่างโล่ง  ๑๒  ห้องเรียน      จ านวน   ๑    อาคาร 
  อาคารอเนกประสงค์                                  จ านวน   ๑    อาคาร 
  อาคารสุขา                                             จ านวน   ๑    อาคาร 
 เปิดท าการเรียนการสอนจัดห้องเรียนเป็น  ๖ ห้อง ๆ ละ  ๓๐ – ๓๕ คน โดยจัดการเรียนการสอน  
ดังนี้  
  ๑.  โครงการความเป็นเลิศด้าน วิทย์-คณิต               จ านวน    ๑    ห้อง  
  ๒.  โครงการ Mini English Program                    จ านวน    ๑    ห้อง 
  ๓.  ห้องความรู้ความสามารถทั่วไป                        จ านวน    ๔    ห้อง  
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเปิดท าการเรียน
การสอนในตั้งแต่ ม.๑ – ม.๖ 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
   ชื่อ-สกุล นางสาวสุชีลา  อภยัราช  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.)   
สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๘ ๒๗๒ ๐๗๔๗   e-mail: suchee_la @hotmail.com   
  
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

จ านวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ปี 

๑ นางสาวสุชีลา อภยัราช ๕๙ ๓๓ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเช่ียวชาญ 

ป.โท บริหารการศึกษา - - 

๒ นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ๔๙ ๒๒ ครูเชี่ยวชาญ ป.ตรี 
ป.โท 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ๕/๗๒ 

๓ นางอังคณา  พึ่งพัก ๕๖ ๓๒ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ๖/๗๘ 

๔ นางนาตยา  ฤทธิธรรม ๔๘ ๒๓ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

วิทยาศาสตร์(ฟิสกิส์) 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๕/๑๒๕ 

๕ นางกรวิพา  ส าโรง ๔๕ ๒๑ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ๖/๙๔ 

๖ นายบวงสวง  น้อมเศียร ๔๓ ๒๐ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๕/๗๒ 
๗ นายสุทธ ิ  มขีันหมาก ๔๓ ๒๐ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี ดนตรีศึกษา ศิลปะ (ดนตรี) ๘/๑๗๒ 
๘ นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ๔๓ ๒๐ ครชู านาญการพิเศษ 

 
ป.ตรี 
ป.โท 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
 

๘/๑๓๙ 

๙ นายฉัตรชัย  ทองจรัส ๔๓ ๑๕ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี 
 

วิทยาศาสตร์(เคมี) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา  

วิทยาศาสตร์ 
(เคมี) 

๔/๖๔ 

๑๐ นางหนึ่งฤทัย พุทธแกว้ ๔๒ ๑๓ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ๗/๑๔๔ 

๑๑ นางสาวจ าเนยีร  ชูชว่ย 
 

๔๐ ๑๔ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

วิทยาศาสตร์(ฟิสกิส์) 
การประเมินการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

๖/๑๐๘ 

๑๒ นายรณชัย  บุญประจวบ ๔๑ ๑๒ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๘/๑๒๔ 
๑๓ นายแดนชยั  วงค์เวียน ๔๑ ๑๕ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี 

ป.โท 
วิทยาศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๗/๑๒๕ 

๑๔ นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ๓๗ ๑๔ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี นาฎยศิลป ์ ศิลปะ (นาฎศิลป์) ๔/๖๖ 
๑๕ นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ๓๗ ๑๓ ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๕/๕๓ 
๑๖ นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ๕๗ ๒๖ ครชู านาญการพิเศษ ป.ตรี การประถมศึกษา การงานอาชพี ๕/๖๖ 
๑๘ นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ๕๗ ๒๘ ครชู านาญการ ป.ตรี 

ป.โท 
สังคม 
บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ ๕/๗๒ 

๑๙ นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ๔๕ ๑๒ ครชู านาญการ ป.ตรี อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชพี ๔/๖๖ 
๒๐ นายคณวรา สิละบุตร ๔๐ ๑๓ ครชู านาญการ ป.ตรี 

ป.โท 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สังคมศึกษาฯ ๖/๗๗ 

๒๑ นายวัชโรทร ทิมแหง ๔๔ ๑๓ ครชู านาญการ ป.ตรี 
ป.โท 

พละศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

พละศึกษา ๕/๗๒ 

๒๒ นางสาวอรนุช  เพียลาด ๓๔ ๑๐ ครชู านาญการ ป.ตรี 
ป.โท 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาตา่งประเทศ ๖/๙๙ 

๒๓ นายอรรณพ  บ่อน้อย ๔๒ ๙ ครชู านาญการ ป.ตรี พลศึกษา พลศึกษา ๕/๗๒ 
๒๔ นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร ์ ๓๐ ๖ ครชู านาญการ ป.ตรี 

ป.โท 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตา่งประเทศ ๘/๑๑๗ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

จ านวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ปี 

๒๕ นางสาวกรรณิกา ทองอาจ ๓๔ ๗ ครูช านาญการ ป.ตรี 
ป.โท 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ ๗/๑๑๐ 

๒๖ นางเพชรดา แนบเนียน ๓๗ ๗ ครูช านาญการ ป.ตรี 
 
ป.โท 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

การงานอาชพีฯ ๖/๑๐๕ 

๒๗ นางสาวสมจิตร นามกระโทก ๓๘ ๙ ครชู านาญการ ป.ตร ี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ๖/๑๒๐ 
๒๘ นางสาวประสงค์ คู่ควร ๔๗ ๓ ครู ป.ตรี คหกรรม การงานอาชพี ๔/๗๘ 
๒๙ นายเอนก  นันทรากร ๓๖ ๖ ครู  ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๔/๕๓ 

 
  ๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางจุฑารัตน์  ศรีค า ๓๗ ๖ ป.ตร ี
ป.โท 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา กรมส่งเสรมิฯ 

๒ ว่าท่ีร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ๔๐ ๕ ป.ตร ี ทัศนศิลป ์ ศิลปะ กรมส่งเสรมิฯ 
๓ นางสาวมณฑา แก้วทอง ๒๖ ๑ ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย รายหัว 
๔ นางสาววรินทร์ น้อยแสง ๒๖ ๑ ป.ตร ี ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ รายหัว 
๕ นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ๒๘ ๓ ป.ตร ี ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ กรมส่งเสรมิฯ 

 

 ๓.๓  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล ๒๘ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
ปวช. บัญช ี เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ กรมส่งเสรมิฯ 

๒ นางสาวกนิษฐา หิริโอ ๓๘ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

ป.ตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ กรมส่งเสรมิฯ 

๓ นายสมหมาย ศรชัย 48 ลูกจ้าง ป.๖ - นักการภารโรง  
๔ นายสมชาย ศรีอุดม 56 ลูกจ้าง ป.4 - นักการภารโรง  
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 ๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 
   ๓.๔.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
        ผู้อ านวยการ   ๑   

รวม   ๑  ๑ 
2. ครูผู้สอน  

พนักงานครู  ๑๓ ๑๕  ๒๘ 
พนักงานจ้าง(สอน)  ๔ ๑  ๕ 
พนักงานจ้างสอน(ช่ัวคราว)      

รวม  ๑๗ ๑๖  ๓๓ 
3. บุคลากรสนับสนุน  

พนักงานจ้างตามภารกจิ ๑ ๑   ๒ 
พนักงานจ้างทั่วไป      
ลูกจ้างประจ า ๒    ๓ 
อื่น ๆ (ระบุ)      

รวม ๓ ๑   ๔ 
รวมท้ังสิ้น ๓ ๑๘ ๑๗  ๓๘ 

 

 
 

 
 

7.89%

47.37%

44.74%

0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก
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2.63%

86.84%

10.53%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

สำยงำนกำรสอน

สำยงำนสนับสนุนกำรสอน
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  3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย ๒ 5.88 27.00 
คณิตศาสตร์ ๔ 11.76 16.25 
วิทยาศาสตร์ ๖ 17.65 12.83 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 11.76 17.50 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 5.88 24.50 
ศิลปะ ๓ 8.82 21.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ 14.71 19.20 
ภาษาต่างประเทศ ๘ 23.53 16.75 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓๔ 100 17.88 

 

 
  

5.88%

11.76%

17.65%

11.76%
5.88%

8.82%

14.71%

23.53%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำฯ

สุขศึกษำฯ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพฯ

ภำษำต่ำงประเทศ



15 

 

(เกณฑ์ ๑ : ๒๐) 

4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรยีน ปีการศึกษา 256๑ ทั้งสิ้น ๖๐๒ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม จ านวนเฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๔ ๘๘ ๘๐ ๑๖๘ ๒๗.๙๗ 

ม.๒ ๔ ๗๙ ๖๖ ๑๔๕ ๒๔.๐๙ 

ม.๓ ๔ ๘๖ ๗๓ ๑๕๙ ๒๖.๔๑ 

ม.๔ ๒ ๑๙ ๓๓ ๕๒ ๘.๖๔ 

ม.๕ ๒ ๑๓ ๓๓ ๔๖ ๗.๖๔ 

ม.๖ ๒ ๑๒ ๒๐ ๓๒ ๕.๓๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘ 297 305 602 ๓๓.๔๔ 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน  ๑  คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา   =   ๖๐๒ : ๓๔  

       =        1 : ๓๐.๑  
 

 เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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 4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ –  ๒๕๖๑ 
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ปีการศึกษา 255๙ - 256๑

ปี ก.ศ.2561 ปี กศ.2560 ปี กศ.2559
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
 5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

การเรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3   
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 416 0 84 60 55 70 55 37 44 136 32.69 
2. คณติศาสตร ์ 517 3 83 65 114 109 83 36 15 134 25.92 
3. วิทยาศาสตร ์ 574 2 31 37 59 119 144 103 79 326 56.79 
4. สังคมศึกษา ฯ 1248 0 31 39 179 239 256 222 277 755 60.50 
5. ประวตัิศาสตร ์ 416 0 11 16 209 106 63 9 2 74 17.79 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 938 0 15 11 19 38 240 172 443 855 91.15 
7. ศิลปะ 521 0 0 1 14 68 139 137 117 393 75.43 
8. การงานอาชีพฯ 778 1 62 30 103 131 178 122 134 434 55.78 
9. ภาษาตา่งประเทศ 1247 40 301 229 197 175 112 91 98 301 24.14 

รวม 6655 46 618 488 949 1055 1270 929 1209 3408  
ร้อยละ 100 0.69 9.29 7.33 14.26 15.85 19.08 13.96 18.17 51.21 51.21 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3 

ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 416 1 95 44 65 55 85 40 31 156 37.50 
2. คณติศาสตร ์ 517 0 69 125 81 97 77 44 23 144 27.85 
3. วิทยาศาสตร ์ 574 0 75 41 68 149 110 73 56 239 41.64 
4. สังคมศึกษา ฯ 1248 0 26 33 101 243 290 269 284 843 67.55 
๕. ประวตัิศาสตร ์ 416 0 0 66 182 102 44 18 3 65 15.63 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 938 0 6 10 38 66 246 305 267 818 87.21 
7. ศิลปะ 487 2 0 0 6 16 149 143 170 462 94.87 
8. การงานอาชีพฯ 778 0 27 31 72 111 161 167 148 476 61.18 
9. ภาษาตา่งประเทศ 1248 105 284 200 213 138 103 91 112 306 24.52 

รวม 6622 108 582 550 826 977 1265 1150 1094 3509  
ร้อยละ 100 1.63 8.79 8.31 12.47 14.75 19.10 17.37 16.52 52.99 52.99 

 
 
 

 
    

31.43
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3
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 5.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๔-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 171 0 2 12 41 30 48 32 15 86 50.29 
2. คณติศาสตร ์ 189 0 9 15 44 46 26 23 25 74 39.15 
3. วิทยาศาสตร ์ 355 2 6 17 52 78 87 49 64 200 56.34 
4. สังคมศึกษา ฯ 212 4 2 4 17 19 34 22 101 157 74.06 
5. ประวตัิศาสตร ์ 72 0 0 0 8 20 15 21 8 44 61.11 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 140 0 0 0 0 1 14 49 76 139 99.29 
7. ศิลปะ 171 0 0 9 7 12 18 57 67 142 83.04 
8. การงานอาชีพฯ 243 0 2 7 6 18 53 55 102 210 86.42 
9. ภาษาตา่งประเทศ 334 8 42 44 74 40 47 38 30 115 35.49 

รวม 1887 14 63 108 249 264 342 346 488 1167  
ร้อยละ 100 0.74 3.34 5.72 13.20 13.99 18.12 18.34 25.86 61.84 61.84 
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ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 171 1 1 6 17 31 66 17 17 100 58.48 
2. คณติศาสตร ์ 189 0 3 3 14 46 55 45 22 122 64.55 
3. วิทยาศาสตร ์ 367 5 9 7 23 28 70 84 133 287 78.20 
4. สังคมศึกษา ฯ 243 0 3 6 13 28 49 34 90 173 71.19 
๕. ประวตัิศาสตร ์ 72 0 0 1 12 28 19 10 2 31 43.06 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 140 0 0 0 2 1 21 31 84 136 97.14 
7. ศิลปะ 171 0 0 0 0 14 51 43 63 157 91.81 
8. การงานอาชีพฯ 243 0 6 4 9 13 26 44 116 186 76.54 
9. ภาษาตา่งประเทศ 329 4 35 22 44 51 66 33 72 171 51.98 

รวม 1925 10 57 49 134 240 423 341 599 1363  
ร้อยละ 100 0.52 2.96 2.55 6.96 12.47 21.97 17.71 31.12 70.81 70.81 
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปกีารศึกษา 256๑ 
๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 45.56 23.58 31.76 25.49 

ระดับจังหวัด 52.41 28.47 35.24 27.61 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 50.13 26.36 33.48 26.82 

ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้น ม.3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๐ – 256๑ 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

25๖๐ 
ปีการศึกษา 

256๑ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 43.47 45.56 2.09 

คณิตศาสตร์ 19.61 23.58 3.97 

วิทยาศาสตร์ 30.27 31.76 1.49 

ภาษาอังกฤษ 27.78 25.49 -2.29 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
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๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 256๑ 
๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 33.42 19.84 24.65 29.19 20.20 

ระดับจังหวัด 44.22 26.77 29.00 33.14 26.79 
ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 40.93 23.08 27.24 32.57 24.98 

ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้น ม.6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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๖.๒.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๐ – 256๑ 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

25๖๐ 
ปีการศึกษา 

256๑ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 37.71 33.42 -4.29 

คณิตศาสตร์ 16.72 19.84 3.12 

วิทยาศาสตร์ 25.77 24.65 -1.12 

สังคมศึกษา 27.97 29.19 1.22 

ภาษาอังกฤษ 20.26 20.20 -0.06 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๐ - 256๑

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560
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๖.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ  

 ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

517 85.88 

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

๖๐๒ ๑๐๐.๐๐ 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม ๑ 0.17 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 85 14.12 
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ ๐ ๐.๐๐ 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 419 69.60 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 2 ๐.๐๗ 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 3 ๐.๐๗ 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ๐ ๐.๐๐ 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนต้น 133 83.65 
จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย 31 96.88 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

602 ๑๐๐.๐๐ 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 602 ๑๐๐.๐๐ 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 602 ๑๐๐.๐๐ 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

โรงเรียน 
602 ๑๐๐.๐๐ 

๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และบันทึกการสืบค้น 
จากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

602 ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
  
7. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ๓ หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๓ หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๓ หลัง 
๔. สนามกีฬา ๓ สนาม 
๕. อาคารผลิตน้ าดื่ม ๑ หลัง 
๖. บ้านพักนักการ ๑ หลัง 
๗. อาคารเก็บเครื่องมือช่าง ๑ หลัง 
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8. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณล่าสุด) 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
   3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
   4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   6. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับ   
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   8. รายได้อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 

42,150 
 

13,690 
 
 

13,000.30 

 

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 

 
 

386,800 

 
 

73,480 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

397,125 
 
 
 

396,000 
 

- 
 
 
 

198,000 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 
 
 

1,998,209 
- 

 
 
 

2,091,067.71 
- 



27 

 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

256,887 
520,861 
237,585 
498,567 

288,313 
392,899 
234,260 

486,634.92 
ค.  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)   

รวม 5,302,874.30 3,872,989.63 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน  1,429,884.67  บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน  2,832,065.06  บาท 
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9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๙.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ มีประชากร ประมาณ ๒,๐๐๐  คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนเทศบาล ๔  อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ความเป็นอยู่เหมือนชนบทโดยทั่วไปมีประเพณี/ศลิปวัฒนธรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 ๙.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗,๐๐๐ บาท 

 ๙.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างดี ผู้ปกครองส่วนใหญ่
เข้าใจในบริบทของโรงเรียน มีแหล่งการค้าอยู่ใกล้กับโรงเรียน การเดินทางของนักเรียนและครูสะดวกรวดเร็ว  
มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยู่ใกล้เคียง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ข้อจ ากัด  โรงเรียนมีพ้ืนที่ค่อนข้างน้อย ท าให้มีพ้ืนที่จ ากัดในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ 
สนามกีฬาส าหรับนักเรียนและชุมชนไม่เพียงพอ นักเรียนที่เข้าเรียนไม่สามารถคัดสรรได้ตามต้องการ  ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
ขาดบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการงานอาชีพและทคโนโลยี กลุ่มสาระศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  
ดังแสดงในตารางดังนี ้

 
  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ ๑,๔๐๐ ชั่วโมง 
 

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.)
วทิยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ประวติัศาสตร์ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรมและ
        การด าเนินชีวติในสังคม
 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.)

แผนวทิย์-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 แผนศิลป์-ภาษา

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

๑๒๐(๓ นก.)

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

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.)
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๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑๑.๑ ห้องสมุด  มีพ้ืนที่ขนาด ๑๒๘ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน ๒,๐๗๖ เล่ม มีวารสาร
ให้บริการจ านวน ๒  ฉบับ นิตยสาร ๑๑๐ ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอ้ี  ไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนงดให้บริการ
ห้องสมุดเนื่องจากก าลังปรับปรุงระบบการให้บริการ  
 ๑๑.๒  ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๑๓ ห้อง จ าแนกเป็น 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน   ๓  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   ๒  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน   ๑  ห้อง 
   ห้องโสตทัศนศึกษา      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 
    ห้องโสตทัศนูปกรณ์      จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑๑.๓  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน  ๘๓  เครื่อง จ าแนกเป็น 
   ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จ านวน  ๗๐ เครื่อง 
   ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  ๗๐ เครื่อง 
โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)  เฉลี่ย  ๑๖๐ คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๗ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน ๑๓ เครื่อง 
 ๑๑.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

อาคารผลิตน้ าดื่มดี 
ศูนย์นิทรรศการอาเซียน 
ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๑๒๑ 
๑๔๕ 

- 
๕๖๔ 
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 ๑๑.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ศูนย์ราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ค่ายลูกเสือจังหวัดก าแพงเพชร 
วัดหนองปลิง 

๑ 
๒ 

๑๐ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 ๑๑.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑ 
๒ 
๔ 

นายหวัน  อาจอาสา 
พระใบฎีกาสาคร  อารยธมฺโม 
นางปัทมา  พวงมาลัย 

การท านา 
พระพุทธศาสนา 
งานอนามัย และสาธารณสุข 

๑ 
๓๖ 
๔ 
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๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
1๒.1 ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

สถานศึกษา ชนะเลิศการประกวดนิทรรศการทาง
วิชาการ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผู้บริหาร  
ผลงานครู 
นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นางสาวนันทวัน   
ปิ่นทอง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศ อันดับ ๒  
การแข่งขันการประดิษฐ์จากใบตอง   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นายประชาเล็ต   
เฉยเทิบ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศ อันดับ ๒  
การแข่งขันการประดิษฐ์จากใบตอง   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

ว่าที ่ร.ต.กฤตกร   
ยาแก้ว 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
วาดภาพระบายสี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นางสาววิไลรัต เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แมส่อด 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นางสาววิไลรัต เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชมเชย 
คัดลายมือภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
โครงงานคณิตศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นางสาวศรีไพร  
ตราชูคงวุฒิ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
โครงงานคณิตศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวจามจุรี บทมูล ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
โครงงานคณิตศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นายบวงสวง  น้อมเศียร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
โครงงานคณิตศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นายสุรนาท  โมลาลาย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
โครงงานคณิตศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นางสาวกรรณิกา   
ทองอาจ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
โครงงานสังคมศึกษา   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นางสาววรินทร์   
น้อยแสง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชมเชย 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายเอนก นันทรากร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวสมจิตร  
นามกระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าที ่ร.ต.กฤตกร   
ยาแก้ว 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ การแข่งขันการประกวดวาดภาพ
ตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ การแข่งขันการประกวดวาดภาพ
ตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
นายเอนก นันทรากร ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันจรวดขวดน้ า    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ า    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ า    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายเอนก นันทรากร ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ า    
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวสมจิตร  
นามกระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายแดนชัย วงค์เวียน ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายแดนชัย วงค์เวียน ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวสมจิตร  
นามกระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายเอนก นันทรากร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวสมจิตร  
นามกระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

ว่าที ่ร.ต.กฤตกร  
ยาแก้ว 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒การแข่งขันการประกวดวาดภาพตาม
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒การแข่งขันการประกวดวาดภาพตาม
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายเอนก นันทรากร ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ า   ระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ า   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ า   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายเอนก นันทรากร ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ า   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวสมจิตร  
นามกระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายแดนชัย วงค์เวียน ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายแดนชัย วงค์เวียน ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวสมจิตร  
นามกระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

1๖ – ๑๘ 
สิงหาคม 
256๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางกรวิพา ส าโรง ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทองแดงแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางกรวิพา ส าโรง ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญเงินแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวจามจุรี บทมูล ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน Sudoku  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เหรียญทองแดง
การแข่งขัน A-math  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวนันทวัน   
ปิ่นทอง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญเงิน การแข่งขันร้อยมาลัย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายบวงสวง น้อมเศียร ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน A-math  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน Sudoku  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญเงินการแข่งขันร้อยมาลัย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เหรียญเงินการ
แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวมณฑา แก้วทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวมณฑา แก้วทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาววรินทร์ น้อยเสง ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญเงินการแข่งขนัคัดลายมือภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช เพียลาด ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน Spelling Bee  ระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช เพียลาด ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญทองการแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการแข่งขันร้อยมาลัย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวนันทวัน   
ปิน่ทอง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการแข่งขันร้อยมาลัย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางเพชรดา แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
เงินการน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการกล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวมณฑา แก้วทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการกล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายธีรพงษ์ มหาโพธิ์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
เงินการน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายรณชัย บุญประจวบ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

Mr. Edugu Julius ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววรินทร์ น้อยแสง ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญเงนิการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววรินทร์ น้อยแสง ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางจุฑารตัน์ ศรีค า ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เหรียญทองการ
ประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวละเอียด บดีรัฐ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เหรียญทองการ
ประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการแข่งขัน Sudoku  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวจามจุรี บทมูล ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการแข่งขัน Sudoku  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายสุรนาท โมลาลาย ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน Sudoku  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวศรีไพร  
ตราชูคงวุฒิ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เหรียญทองแดง
การแข่งขัน A-math  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เหรียญทองแดง
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายสุรนาท โมลาลาย ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน A-math  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวศรีไพร  
ตราชูคงวุฒิ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน A-math  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทองการแข่งขันการเขียน Home 
Page  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายอนุรักษ์ สุนะตา ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทองการแข่งขันการเขียน Home 
Page  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา ส าโรง ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการแข่งขัน Spelling Bee  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทองแดงการแข่งขัน Sudoku  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวจามจุรี บทมูล ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทองแดงการแข่งขัน Sudoku  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เหรียญทองแดง
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางณฐัณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล เหรียญทองแดง
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายคณวรา สิละบุตร ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวกรรณิกา  
ทองอาจ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญเงินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางอังคณา พึ่งพัก ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายวิทยา ก๋าวงษ์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทองการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวกชกานต์  
แสงอธิวัชร์ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญเงินการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๘ - ๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  ชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวนัทวัน  ปิ่นทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายบวงสวง  น้อมเศียร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน  รองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายสุรนาท  โมลาลาย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน  รองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายสุทธิ  มีขันหมาก ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการแข่งขันชับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 
 
 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวศรีไพร   
ตราชูคงวุฒิ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์
ยานี 11 (6บท)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวมณฑา   
แก้วทอง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์
ยานี 11 (6บท)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายวัชโรทร  ทิมแหง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวอรนุช  เพียลาด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวสุดารัตน์   
อินกรัด 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงินการแข่งขนัต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางเพชรดา  แนบเนียน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงินการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายธีรพงษ์  มหาโพธิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงินการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางเพชรดา  แนบเนียน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายธีรพงษ์  มหาโพธิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายเอนก  นันทรากร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวมณฑา   
แก้วทอง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันอจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายเอนก  นันทรากร ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันอจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวกชกานต์   
แสงอธิวัชร์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  ชนะเลิศการประกวดแปรรูปอาหาร  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางเพชรดา  แนบเนียน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  ชนะเลิศการประกวดแปรรูปอาหาร  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายอนุรักษ์  สุนะตา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร   
ยาแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับ  2 การแข่งขัน
เขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร   
ยาแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
(Drawing)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางกรวิพา  ส าโรง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายอรรณพ  บ่อน้อย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวกรรณิกา   
ทองอาจ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง  การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายคณวรา  สิละบุตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวกรรณิกา   
ทองอาจ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงินการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวพัชรินทร์   
จูเจริญ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาววรินทร์   
น้อยแสง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวสมจิตร   
นามกระโทก 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวศรีไพร   
ตราชูคงวุฒิ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวพัชรินทร์   
จูเจริญ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาววรินทร ์  
น้อยแสง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวจามจุลี  บทมูล ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันซูโดกุ   
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๑ - ๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวนันทวัน   
ปิ่นทอง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๑ - ๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันซูโดกุ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 
 

๒๑ - ๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวกชกานต์  
แสงอธิวัชร์ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันแปรรูปอาหาร  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๑ - ๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางเพชรดา แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันแปรรูปอาหาร  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๑ - ๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลงานนักเรียน 
เด็กหญิงอาทิตยา  
วิยาภรณ์ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

เด็กหญิงกรรณิการ์  
ขวัญยืน 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

เด็กหญิงอารยา  
ใจดวงแก้ว 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นายวีรพงษ์  ทองจิตติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2ทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นางสาวกุลนิภา   
กลิ่นเพ็ญ 

เหรียญทองวาดภาพระบายสี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นางสาวน้ าผึ้ง  บัวเย็น เหรียญทองวาดภาพระบายสี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

เด็กหญิงจิตรสุภา  
ทองสีสังข์ 

เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

เด็กหญิงรวิวรรณ  
รัตนเมือง 

เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

เด็กหญิงศศิธร  
โพธิยานนท์ 

เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นางสาวณัฐณิกา   
เขียวเล็ก 

เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายเกียรติศักดิ์   
อินทพงษ์ 

เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นายกรวิชญ์  สมโภชน ์ เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

เด็กหญิงยลรดี เสาวรส เหรียญทองกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

เด็กชายจักรพรรณ  
ประเทศา 

เหรียญเงินทักษะทางคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นางสาวสุพิชชา วีระค า เหรียญเงินกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นางสาวนโรชา  
สาเลิศสกุล 

เหรียญทองแดงโครงงานสังคมศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นางสาวเบญจมาศ  
วิจิตรปัญญา 

เหรียญทองแดงโครงงานสังคมศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นางสาวสุพีพร วรรณา เหรียญทองแดงโครงงานสังคมศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

เด็กหญิงณัฐชา  ใจจง เหรียญทองแดงกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.
1-ม.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นายศราวุฒิ บุญมี ชมเชยกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

เด็กหญิงกาญจนาพร 
แสงภารา 

ชมเชยคัดลายมือภาษาไทย  ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8 – 10 
กรกฎาคม 
2561 

ทน.แม่สอด จ.ตาก 

นายตะวัน   
พรมพรสวรรค์ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ระดับอายุ ๑๖ ปี ชาย 

๑๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กชายสิรวิชญ์   
โพธิ์สุวรรณ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ระดับอายุ ๑๖ ปี ชาย 

๑๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายวรพจน์  โคสอน รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ระดับอายุ ๑๖ ปี ชาย 

๑๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายพงศกร   
ว่องกสิการ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ระดับอายุ ๑๖ ปี ชาย 

๑๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายณัฐพงศ์   
ตรีบุตรา 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ระดับอายุ ๑๖ ปี ชาย 

๑๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายคณิณ  สุดา รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ระดับอายุ ๑๖ ปี ชาย 

๑๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายเทวกฤต  ไหมศรี รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ระดับอายุ ๑๖ ปี ชาย 

๑๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายวิษณุ  ยมนา รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ระดับอายุ ๑๖ ปี ชาย 

๑๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายพุฒิพงค์   
หมั่นเขตกิจ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชร ระดับอายุ ๑๖ ปี ชาย 

๑๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายอลงกรณ์  น้ าทิพย์ เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน A-math  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงพิมชนก ธงชัย 
 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขนักล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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เด็กหญิงยลรดี  เสาวรส เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกรรณิการ์  
ขวัญยืน 

เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันการประกวดการร้อยมาลัย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงอาทิตยา  
วิยาภรณ์ 

เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขนัการประกวดการร้อยมาลัย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงอารยา  
ดวงใจแก้ว 

เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันการประกวดการร้อยมาลัย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงมลฤดี ศรีภูธร เหรียญทอง  ชนะเลิศการแข่งขัน 
การประกวดการร้อยมาลัย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงพรนภา ผิวพรม เหรียญทอง  ชนะเลิศการแข่งขันการ
ประกวดการร้อยมาลัย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  
โมลา 

เหรียญทอง  ชนะเลิศการแข่งขัน 
การประกวดการร้อยมาลัย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายภาขไินย ข ามี เหรียญเงิน ชนะเลิศการแข่งขันการน าเสนอ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงสโรชา พลับผล เหรียญเงิน ชนะเลิศการแข่งขันการน าเสนอ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงสุธาสินี  พัดด า เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
ประกวดคัดลายมือภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกรกฎ แสงภารา เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายอัครพล ทองด้วง เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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เด็กหญิงวิราวรรณ ศรีธนู เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายจักรพรรณ  
ประเทศา 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน 
การเขียน Homepage  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  
มากะ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงรวิวรรณ  
รัตนเมือง 

เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายเมธาสิทธิ์ 
ส าราญทิพย์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน 
การเขียน Homepage  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกัญญา ไทยสงค์ เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงสุภาพร  
ปานบางปู 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายกฤตโยธาน  
แจ่มทุ่ง 

เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายรัชชานนท์  
ปิยะจันทรานนท์ 

เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงจิตรสุภา  
ทองสีสังข์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน SUDOKU 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงรวิวรรณ  
รัตนเมือง 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน SUDOKU 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายศุภกร หาดทราย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน SUDOKU 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กชายธนภัทร คงรัตน์ เหรียญทองการแข่งขันประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงจิราพร ภู่สงค์ เหรียญทองการแข่งขันประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายไพโรจน์ ขุนแก้ว เหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงธิติมา  
พวงสมบัติ 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายอานนท์ อยู่ขอม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงวิลาวรรณ  
ศรีธนู 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-Math 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงปุณยาพร  
แก้วใน 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-Math 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกัญยารัตน์  
อินเมฆ 

เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-Math 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายมงคลชัย  
อุดมศิลป์ 

เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-Math 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กชายกิตติศักดิ์  
นนทะพัฒน์ 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-Math 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกาญจนา  
แสงภารา 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-Math 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงณัฐชา ใจจง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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นายวีรพงษ์ ทองจิตติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันเขียน Home Page  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายยงยุทธ เอ่ียมวิลัย เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันเขียน Home Page  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายชินกร ด้วงรักษา เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายทนชัย  
แป้นเพชรอ าพรสี 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวณิชารีย์  
ตรีกิดากร 

เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวน้ าผึ้ง บัวเย็น เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวกุลนิภา  
กลิ่นเพ็ญ 

เหรียญเงินารแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวธันยพร  
อินจันทร์ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวศิลาณี  
เซี่ยงหว่อง 

เหรียญเงินการแข่งขันประกวดคัดลายมือ
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายเกียรติศักดิ์  
อินทพงษ์ 

เหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายน าชัย ขันอินทร์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวกาญจนา 
บรรดาศักดิ์ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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นางสาวจอมขวัญ  
เชียงมูล 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวจุฑามาศ ค าทอง เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุพิชชา วีระค า เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายภัทรพล  
อัดคังนารัตน์ 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๘ -๑๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงจิตรสุภา   
ทองสีสังข์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้น ม. 1 - ม.3  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงอารยา   
ดวงใจแก้ว 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงอาทิตยา   
วิยาภรณ์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงรัตนาภรณ์   
โมลา 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงมลฤดี  ศรีภูธร เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงกัญญารัตน์   
กิติราช 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงกรรณิการ์  
ขวัญยืน 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงอุไรวรรณ   
วงษ์ธัญการณ์ 

เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์   
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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เด็กหญิงศศิธร   
โพธิยานนท์ 

เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์   
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 
ทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงรวิวรรณ   
รัตนเมือง 

เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์   
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 
ทางคณิตศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงณัฏฐธิดา   
บดีรัฐ 

เหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายศุภกร   
หาดทราย 

เหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายธนภัทร  คงรัตน ์ เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงจิราภรณ์   
ภู่สงค์ 

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงนลินี  พู่กันแก้ว เหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11 (6บาท)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงทรายแก้ว   
ภูริบริบูรณ์ 

เหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11 (6บาท)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงโศรตรีย์   
ไทยเมือง 

เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายกิตติศักดิ์   
นนทะพัฒน์ 

เหรียญทองการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายมงคลชัย   
อุดมศิลป์ 

เหรียญทองการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)0 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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เด็กหญิงปัทมาภรณ์  
เกษแก้ว 

เหรียญเงินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงนภัสสร   
พวงรัตน์ 

เหรียญเงินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายภาคิไนย  ข ามี เหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง webpage 
ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงสโรชา  พลับผล เหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง webpage 
ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายเมธาสิทธิ์  
ส าราญทิพย์ 

เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง 
webpage ประเภท Web Editor  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายจักรพรรณ   
ประเทศา 

เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง 
webpage ประเภท Web Editor  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายอานนท์  
จานนอก 

เหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง  ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายนัฐวีร  เอ่ียมพ่วง เหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง  ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงวิลาวรรณ   
ศรีธนู 

เหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงยลรดี  เสาวรส เข้าร่วมการแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงอรพรรณ   
เลาค า 

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงยุพิน   
พิมพ์สระเกตุ 

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 
 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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เด็กชายธนวัฒน์   
พันธ์เกตุกิจ 

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กชายไพโรจน์   
ขุนแก้ว 

เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายธีรพงษ์  ใจสิน เหรียญทอง  ชนะเลิศการประกวดแปรรูป
อาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวจารุมน   
รามัญพงษ์ 

เหรียญทอง  ชนะเลิศการประกวดแปรรูป
อาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวภัคธิชา  ข าแนม เหรียญทอง  ชนะเลิศการประกวดแปรรูป
อาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายเอกชัย  ข่ายทอง เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายณัฐกานต์   
แก้วคล้าย 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวน้ าผึ้ง  บัวเย็น เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวนโรชา   
สาเลิศสกุล 

เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวกุลนิภา   
กลิ่นเพ็ญ 

เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายชินกร  ด้วงรักษา เหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวอัญชลี   
ลักษณะมีศรี 

เหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
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นายอลงกรณ์  น้ าทิพย์ เหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายน าชัย  ขันอินทร์ เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวกาญจนา 
บรรดาศักดิ์ 

เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวธิดา  วงษ์ตั้ง เหรียญทองแดงการแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวปาริฉัตร  พัน
ทุกัม 

เหรียญทองแดงการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายพิทยา  จ้อยโทน เข้าร่วมการแข่งจันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวศิริวรรณ   
ล าทรง 

เข้าร่วมการแข่งจันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวธัญพร   
อินจันทร์ 

เข้าร่วมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวจอมขวัญ   
เชียงมูล 

เข้าร่วมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นายเกียรติศักดิ์   
อินทพงษ์ 

เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

นางสาวณิชารีย์   
ตรีกิดากร 

เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

15-16 
กันยายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

เด็กหญิงกรรณิการ์  
ขวัญยืน 

ชมเชยการแข่งขันการประกวดงานประดิษฐ์
จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

๙-๑๑ 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 



58 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กหญิงอารยา  
ดวงใจแก้ว 

ชมเชยการแข่งขันการประกวดงานประดิษฐ์
จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

๙-๑๑ 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เด็กหญิงอาทิตยา  
วิยาภรณ์ 

ชมเชยการแข่งขันการประกวดงานประดิษฐ์
จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

๙-๑๑ 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เด็กหญิงยลรดี  เสาวรส เหรียญเงินการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เด็กชายธนากร   
เขียวเล็ก 

เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เด็ฏชายนัฐวีร ์ เอ่ียมพ่วง เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เด็กชายอนุชา  ทองคุ้ม เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงจิตรสุภา   
ทองสีสังข์ 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงศศิธร   
โพธิยานนท์ 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงรวิวรรณ  
รัตนเมือง 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวกุลนิภา   
กลิ่นเพ็ญ 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันการประกวดภาพวาดจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวชลธิชา  
กลิ่นเกษร 

เหรียญเงินการแข่งขันการพูดทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวศิริวรรณ   
ล าทรง 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวณัฐริกา  
เขียวเล็ก 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสาวอรอนงค์   
เกษสาคร 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

16-18 
สิงหาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงจิตรสุภา   
ทองสีสังข์ 

เหรียญเงินการแข่งขันซูโดกุ  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

21-23 
ธันวาคม 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงกรรณิการ์  
ขวัญยืน 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

21-23 
ธันวาคม 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงพรนภา ผิวพรม เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

21-23 
ธันวาคม 
2563 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงมลฤดี ศรีภูธร เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 

21-23 
ธันวาคม 
2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  
โมลา 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

21-23 
ธันวาคม 
2565 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงอาทิตยา  
วิยาภรณ์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

21-23 
ธันวาคม 
2566 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงอารยา  
ดวงใจแก้ว 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 

21-23 
ธันวาคม 
2567 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวจารุมน  
รามัญพงษ์ 

เหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

21-23 
ธันวาคม 
2567 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายธีรพงษ์ ใจสิน เหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

21-23 
ธันวาคม 
2567 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวภัคธิชา ข าแนม เหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

21-23 
ธันวาคม 
2567 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 1๒.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการ
ปฏิบัติ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเรจ็ 

๑ โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

    เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน ใน
ท้องถิ่น การประเมินร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรม 

 

๑๒.๓ 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 
๖. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๗. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
๘. โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
๙. โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLIT 
๑๑. โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Thinking School 
๑๒. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
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๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๙๘.๑๐ 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 

95.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา       
มาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐาน 
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   ๙๘.๒๗ 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน ๘๖.๑๑ 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   
๙๘.๑๙ 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๙๑.๙๗ 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙๗.๔๐ 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๙๘.๘๒ 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
99.๘6 5.00 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม ๙๗.๗๓ 5.00 ดีเยี่ยม 
    

  

* ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
**  ให้ระบุระดับคุณภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน  
 

จุดเด่น     ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนอย่างดีเยี่ยม 
จุดที่ควรพัฒนา   การจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ    ควรการจัดท าหรือสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนให้มากข้ึน 
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๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐ ๙.๘๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐ ๙.๖๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐ ๘.๙๒ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐ ๘.๘๖ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน(ไม่ได้ประเมินตัวบ่งช้ีนี้) ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 

ต้นสังกัด 
๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๕ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๗๕.๐๕  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรองเนื่องจาก...........................-......................................................................................... ..... 

ข้อเสนอแนะ  
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถทั้งในด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น แบบฝึก โครงการ สรุป หรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมกันอย่างน้อย  
ภาคเรียนละ ๒ ครั้งและให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปขั้นหนึ่งภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการประชุม ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชนให้
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มากขึ้นโดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือและควรมีมาตรการเชิ งรุกเข้าไปประสานงานและร่วมกิจกรรมใน
ชุมชนทุกโอกาสเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบวัด และแบบทดสอบ
ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และควรส่งเสริมให้ครูมี
การวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้า วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นให้ครู  
ทุกคนมสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและวางแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
 
๑๕. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา  
      คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถทั้งในด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการคิดตามแนวคิด 
Thinking School ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าการฝึกตามแบบฝึก โครงการ หรือสรุปรายงาน ท าการศึกษาค้นคว้า 
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมกันอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ ๒ ครั้งและให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปขั้นหนึ่งภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการประชุม มีโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และสถานศึกษา มีการประชุมปรึกษาหารือและร่วมกิจกรรมในชุมชนทุกโอกาสเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบวัด และ
แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยส่งเสริม
ให้ครูมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดให้ครูมี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและวางแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
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๑๖. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑๖.๑  การบริหารจัดการศึกษา  

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

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
      

 
              

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
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 1๖.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ ด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่
อาเซียน 

 
 พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคความพร้อมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕. ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้

มีคุณธรรม จริยธรรมและคณุ
ลักษณอันพึงประสงค ์

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณอันพึงประสงค ์

 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2. ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีความรู้ความสามารถ
ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่
อาเซียน 

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้
ความสามารถสู่ความเป็นเลิศพร้อมสู่อาเซยีน 

2.2 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสู่ความเปน็เลิศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน 

 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3. ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ี

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนให้มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
ฝ่ายงบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร ์
ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ 

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมให้มีความพร้อม
และเอื้อต่อการเรยีนรู ้

4.1 กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ครภุัณฑ์ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู ้

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4.2 กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่ง
เรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. ยุทธศาสตร ์

การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

ฝ่ายบุคคล 

6. ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
ฝ่ายงบประมาณ 

7. ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมการบรหิารและ
จัดการศึกษาในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการบรหิารและจดัการศึกษาในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
ฝ่ายงบประมาณ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
  ๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าเศรฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 น้ าดื่มดี (DEE)  ธนาคารเด่น 
 
 
 
 
 



 

 
ตอนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
1. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  ๑. กระบวนการพัฒนา 
    โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะ ของผู้เรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมและโครงการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้ 
   โรงเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างถูกต้อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนดและมีความรู้พ้ืนฐาน 
เจตคติที่ดีต่อการท างานอาชีพ โดยโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก 
กิจกรรมหรือโครงการได้แก่  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(วันคริสต์มาส)  โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะภาษาจีน(ตรุษจีน) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศงานช่าง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงเครื่องสายไทย  โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านศิลปะการแกะโฟม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนาฏศิลป์ไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาเป
ตอง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงาน
ประดิษฐ์ (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานอาหารไทย (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคอมพิวเตอร์ (sbmld) โครงการ ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน (sbmld) โครงการมัคคุเทศก์
น้อย โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านดนตรี และโครงการสอน
ซ่อมเสริม   
   กิจกรรมด าเนินการได้แก่ กิจกรรมการทดสอบการอ่าน เขียน ท่องบทอาขยานภาษาไทย 
กิจกรรมการทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดแนว Thinking School  



๖๘ 

 
 

กิจกรรมการประดิษฐ์ชิ้นงานจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมการสร้างชิ้นงาน  
ทางคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการประเมินทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน  
   ด้านโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยม 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น ยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล บนความหลากหลายทางสังคม รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี กิจกรรม/โครงการที่
โรงเรียนได้ด าเนินการได้แก่ โครงการพิธีไหว้ครูโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระจ้าอยู่หัว (ร.10) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการวันส าคัญทางศาสนา โครงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโครงการท าบุญโรงเรียนและวันขึ้นปีใหม่ โครงการโรงเรียนธนาคาร 
โครงการสอบธรรมศึกษา โครงการวันภาษาไทย โครงการภาษาวันละค า โครงการวันสุนทรภู่  โครงการอบรม
และศึกษาเพ่ิมประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
การผลิตน้ าดื่ม โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน โครงการเปิดโลกวิชาการ "open house โครงการจัดแสดงผลงาน
นักเรียนและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โครงการ TO BE 
NUMBER ONE "ชากังราววิทยา"  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โครงการกีฬากลุ่มเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและนันทนาการ (วันเด็ก) 
โครงการขับขี่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านกีฬา โครงการรณรงค์
เพ่ือป้องกันยาเสพติด โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักเรียน  
    ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี
ในท้องถิ่น เช่น ประเพณีนบพระเล่นเพลง งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง 
ภูมิปัญญาไทย รู้คุณค่าของอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรและเกิดความภาคภูมิใจในก าแพงเพชรเมืองมรดก
โลก  กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เรียน กิจกรรมจิต
สาธารณะ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี  
 ๒. ผลการด าเนินงาน 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๓๘ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ สูงกว่าที่สถานศึกษา (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๕๐) 
     ๒)  ผู้ เรียนร้อยละ ๙๗.๙๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สูงกว่าที่สถานศึกษา  เห็นได้จากชิ้นงานหรือภาระงานที่
ผู้สอนให้ผู้เรียนท าตามแนวคิด Thinking School (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๕๐) 
     ๓)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๐๗ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ดังจะ
เห็นได้จากผู้เรียนสามารถคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ า
ของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วย
ตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ ท าให้มีผลงานแปลกใหม่หลายชิ้นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็นแบบอย่าง  
ที่ดี เช่น งานเขียน งานศิลปะ และงานสร้างสรรค์ สามารถอธิบายรายละเอียดของผลงานที่คิดขึ้นได้อย่าง
ชัดเจน(ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๕๐) 
   ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๕๖ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 



๖๙ 

 
 

     ๕) ผู้เรียนร้อยละ ๕๙.๑๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนดโดยมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๕๐) 
      ๖) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๖๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีค่าสูงกว่า 
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
   2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
        1) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดใน 
ร้อยละ ๙๒.๕๖ (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
        2) ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๘๑ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา, ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร, ประเพณีนบพระเล่นเพลง และเข้าร่วมกิจกรรมแสงสี
เสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรซึ่งเป็นมรดกโลก (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
      ๓) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๘.๒๘ 
 (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
    ๔) ผู้เรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๙.๒๖ 
(ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐) 
  3. จุดเด่น 
   ๓.๑ คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๓.๒ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเป็นเมืองชากังราว 
  4. จุดควรพัฒนา 
   ๔.๑ ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของผู้เรียน 
   ๔.๒ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
   ๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  ๕.ข้อเสนอแนะ 
  ๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานสะเต็มทุกคน 
   ๕.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
   ๕.๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเมืองก าแพงเพชร 
ในด้านอ่ืน ๆ 
  ๖.นวัตกรรม 
   การประดิษฐ์งานจ าลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทยและงานร้อยมาลัย 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  1. กระบวนการพัฒนา 
     1.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ  ด้วยการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน” โดยมีพันธกิจคือ (1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน (3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
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ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี (4) ปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้(5) ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาใชรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพแบบวงจร เดมมิ่ง (PDCA) ผสาน 
การจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
     1.๓ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีเพ่ือปรับให้หลักสูตรมีความเหมาะสม
กับผู้เรียนตามศักยภาพ มีการประเมินหลักสูตรทุกครั้งก่อนการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี  ในการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามอัจฉริยภาพของตนเองโดยมีการเลือกรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามทีผู่้เรียนถนัดและอยากเรียนรู้ 
     1.๔ สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ผู้สอนได้พัฒนาตนเอง จัดกิจกรรม PLC กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และน ากระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพและวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
     1.๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัยปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ 
สวนสมุนไพร ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการทางช่ าง และ
ห้องปฏิบัติการคหกรรม     
    1.๖ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เช่น ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาโดยจัดให้ทุกห้องสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนรู้  
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้มีห้องสืบค้นข้อมูล
ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน 
  2. ผลการด าเนินงาน 
  เขียนผลการด าเนินงานที่เกิดจากกระบวนการพัฒนา เช่น 
     2.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ “ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ  ด้วยการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน” ซ่ึงสถานศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกระบวนการพัฒนา 
อย่างชัดเจนมีการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ซ่ึงเป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมาย
ก าหนดไว้ระดับ ๔) 
   ๒.๒ จากกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PDCA ส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ ในงานทักษะวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ระดับ ๔) 
     2.๓ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ และเด็กพิการเรียนร่วมทุกคน
ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล เป็นไปตามทีส่ถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ระดับ ๔) 
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     2.๔ ครูทุกคน จัดกิจกรรม PLC และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง, การแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนไม่ส่งการบ้าน  และมีครูผ่านการอบรมและการพัฒนาตนเองในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทุกคน มีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM และการจัดการเรียนรู้แนว Thinking 
School เป็นไปตามทีส่ถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ระดับ ๔) 
      2.๕ สถานศึกษาจัดการด าเนินโครงการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกปรับปรุงศาลาพระพุทธรูปประจ าสถานศึกษา เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงเรียน ปรับปรุงสภาพ
ห้องเรียนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยเพ่ิมแสงสว่างภายในห้องเรียน เพ่ิมจ านวนพัดลม
และติดตั้งเครื่องปรับอากาศส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 
(ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ระดับ ๔) 
     2.๖ ผลการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกห้องเรียน เช่น มีเครื่องขยายเสียง มีเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
ชนิดทึบแสง มีเครื่องโปรเจคเตอร์ ซ่ึงเป็นไปตามทีส่ถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ระดับ ๔) 
 3. จุดเด่น 
   ผู้บริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารแบบวงจร เดมม่ิง (PDCA) ผสานการจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการบริหารแบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
  4. จุดควรพัฒนา 
  ๔.๑ ควรจัดให้ทุกห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน 
  ๔.๒ เพ่ิมแหล่งพักผ่อนหย่อนใจผู้เรียนภายในสถานศึกษาให้เพียงพอ 
  ๕. ข้อเสนอแนะ 
  ๕.๑ สถานศึกษาปรับระบบการบริหารโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการจัดการ 
  ๕.๒ สถานศึกษาควรปรับปรุงโรงจอดรถ 
  ๕.๓ สถานศึกษาควรปรับระบบการติดตามดูแลผู้เรียนให้เป็นระบบ Real Time 
  ๖. นวัตกรรม 
  การบริหารแบบวงจร เดมม่ิง (PDCA) ผสานการจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 1. กระบวนการพัฒนา 
    ครูผู้สอนใช้เทคนิคการเรียนการสอนของครูที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เช่น กิจกรรม STEM 
Education การจัดการเรียนรู้แนวทาง Thinking School  การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่  โครงการ ENGLISH CAMP โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงานช่าง โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงเครื่องสายไทย โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านศิลปะการแกะโฟม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนาฏศิลป์ไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
กีฬาเปตอง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงาน
ประดิษฐ์ (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานอาหารไทย (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคอมพิวเตอร์ (sbmld) โครงการ ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน(sbmld) โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง Thinking School 
โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยจัดให้มีวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน 
สื่อเทคโนโลยี  วิธีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และวิธีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  2. ผลการด าเนินงาน 
  ๒.๑ ผลการด าเนินงานที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงสามารถท าให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังจะเห็นได้จากผลงานของผู้เรียน เช่น 
รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ณ จังหวัดพะเยา  รางวัลชมเชย
การประกวดบายศรีสู่ขวัญ ๓ ชั้น มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต  รางวัลเหรียญ
ทองการแปรรูปอาหาร ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ณ จังหวัดพะเยา  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ระดับภาคเหนือ ส่งผลให้ผลการประเมินกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงร้อยละ ๙๔.๑๒ สูงกว่า
ระดับท่ีสถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
   ๒.๒ ครูผู้สอนทุกท่านสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์  
ได้ร้อยละ ๙๔.๑๒ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
   ๒.๓ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกร้อยละ ๙๔.๑๒ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
   ๒.๔ ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน จัดท าแผนการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเก็บคะแนนที่เป็นระบบและสามารถน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงประเด็น (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
   ๒.๕ ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ PLC มีการใช้ข้อมูลย้อนกลับให้แก่
ผู้ปกครองและผู้เรียนทุกภาคเรียนเพ่ือเป็นการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้รอ้ยละ ๙๐) 
  3. จุดเด่น 
   ในการจัดการเรียนการสอนของครูในภาพรวม เช่น ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน  มีแผนการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
  4. จุดควรพัฒนา 
   การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๕. ข้อเสนอแนะ 
   ๕.๑ ผู้สอนควรน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเข้มข้น 
   ๕.๒ ผู้สอนควรน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  ๖. นวัตกรรม 
   ๖.๑ การจัดการเรียนรู้แนว STEM Education 
   ๖.๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดตามแนวคิด Thinking School 
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ส่วนที่ ๓ 
 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผลงาน งานจ าลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทย และงานมาลัย 
************************************** 

 
ค าส าคัญ  
 งานจ าลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทย และงานมาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
1. บทน า 
  กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
   การจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โรงเรียนชากังราววิทยา ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนชากังราววิทยาในฐานะหน่วยปฏิบัติงานจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการปฏิบัติจริง 
สามารถน าชิ้นงานหรือภาระงานนั้นไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน อีกทั้ งยังเกิดรายได้แก่ครอบครัว โรงเรียนจึง
จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ชิ้นงานใบตอง งานเครื่องแขวนไทยและงานมาลัย ซึ่งคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน 
   
  สภาพทั่วไป 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า “ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ”  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนจึงต้องเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็นและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จึงได้จัดท า
หลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือเติมเต็มศักยภาพ
ผู้เรียนตามความสามารถ  เพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ 
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 ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ๑. ครูให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการแก่นักเรียนด้านงานใบตองการพับจับจีบกลีบต่าง ๆ  

  ๒. ครูให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการแก่นักเรียนด้านเครื่องแขวนไทยแบบต่าง ๆ รวมทั้งวิธีท า 
  ๓. ครูให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการแก่นักเรียนด้านงานมาลัยแก่ผู้เรียน 
  ๔. ผู้เรียนฝึกทักษะงานใบตอง งานเครื่องแขวน และงานมาลัยให้เกิดความช านาญ 
  ๕. ผู้สอนให้การชี้แนะ 
  ๖. ผู้เรียนที่เกิดความช านาญแล้ว น าผ้าลงเยลลี่เพ่ือประดิษฐ์ชิ้นงานจ า ส าหรับงานใบตอง และ
น าดอกพุดปลอมจากดินไทยหรือดินญี่ปุ่นมาสร้างงานเป็นเครื่องแขวน น ากลีบผ้ามาร้อยเป็นมาลัยผ้า เย็บแบบ 
เพ่ือให้เกิดชิ้นงานที่คงทนถาวร 
  ๗. ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานที่เกิดจากการประยุกต์ชิ้นงานทั้ง ๓ ด้วยตนเอง 
  ๘. ครูให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
 
  วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในงานประดิษฐ์ไทย 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนจ าลองงานประดิษฐ์ไทยให้มีความสวยงามคงทน 
 
  เป้าหมาย 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ที่เรียนรู้ด้านงาน
ประดิษฐ์ทุกคน 
   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนสามารถจ าลองงานประดิษฐ์ไทยได้อย่างสวยงามอย่างน้อย 
คนละ ๑ ชิ้น 
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2. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

START 
ขั้นวางแผน  การ
เตรียม/วางแผน (P) 

1. ประชุมครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยเีพื่อ
สรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของ 

ปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
2. วางแผนก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2562 

3. ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ 
ส าหรับด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศดา้น 

งานประดิษฐ ์

4. เสนอโครงการเพื่อ
พิจารณา มีนาคม - 
พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวนนัท
วนั   

ป่ินทอง 
 

D (Do) 

ขั้นด าเนินการ การ
ด าเนินงานตามแผน (D) 

1. จดัท าปฏิทิน
ปฏิบติังานกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศงานประดิษฐ ์

2. จดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ ส าหรับด าเนิน

ผู้เรียนฝึกทักษะงำนใบตอง 

ผู้เรียนฝึกทักษะงำนเครื องแขวนไทย 

ผู้เรียนฝึกทักษะงำนมำลัย 

ช้ินงำนมี
คุณภำพ 

Y 

N 

ช้ินงำนมี
คุณภำพ 

ช้ินงำนมี
คุณภำพ 

ผู้เรียนออกแบบและจัดท่ำชิ้นงำนประยุกต์ 

ครูตรวจสอบ
คุณภำพช้ินงำน 

น่ำส่งผู้สอน 

STOP 
ขั้นวางแผน  การ
เตรียม/วางแผน (P) 

1. ประชุมครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน

N 

Y 

N 

Y 

N 

Y 
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3. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
 ๓.๑ ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดที่ก าหนดทั้งเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ 
  ๓.๑.๑  จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีความรู้ในด้านการประดิษฐ์งานจ าลองใบตองเทียม เครื่อง
แขวน และงานร้อยมาลัย 
  ๓.๑.๒  ผู้เรียนสามารถประยุกต์งานจ าลองใบตองเทียม เครื่องแขวน และงานร้อยมาลัยเป็น
ชิ้นงานที่สวยงาม 
 ๓.๒ เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 
  ๓.๒.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศต่อผู้เรียน 
  ๓.๒.๒ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง 
  ๓.๒.๓ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัดและนอกสังกัด 
 
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยเกื้อหนุน ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร  สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษานอกสังกัด ผู้ปกครองและชุม  ครูผู้สอนมีความรู้ในการให้ความรู้ 
ทั้งยังมีปราชญ์ชุมชนสามารถให้องค์ความรู้  
 
๕. แนวทางการพัฒนาให้ย่ังยืน 
  ผู้เรียนควรพัฒนาชิ้นงานด้วยการประดิษฐ์ผ้าลงเยลลี่หรือดอกพุด ดอกเบญจมาศน้ าปลอมเพ่ือน ามา
ประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเอง 
 
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
 ๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนให้การบริการทางวิชาการด้านการจัดท าเครื่องแขวน “วิมาน 
พระอินทร์” อย่างง่ายให้แก่ชุมชน 
 ๖.๒ ผู้สอนและผู้เรียนให้การบริการทางวิชาการด้านการจัดท าคลุมไตรให้แก่ชุมชนนครชุม และชุมชน
ที่สนใจ 
 ๖.๓ ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 ๖.๔ ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
 
  



๗๗ 

 
 

7. ภาคผนวก  
 

     
รางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ณ จังหวัดพะเยา 
 
 

 
 

รางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ณ จังหวัดพะเยา 

  



๗๘ 

 
 

 
 

รางวัลชมเชย การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ๓ ชั้นระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต 

 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ณ จังหวัดก าแพงเพชร 



๗๙ 

 
 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 

 
 

ผลงานด้านงานจ าลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทย และงานมาลัย 
  



๘๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา 
 ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ประกาศ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา  
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

 
  



๘๑ 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  
ที่ กพ ๕๒๐๐๖.๔/       วันที่  ๒๔  กันยายน  2561 
เรื่อง   ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรียน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชากั งราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ ม  ดี สารอุปถัมภ์ ) 
 
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ครั้ งที่  2  / 2561 เวลา ๑๐.๓0 น .  
ณ ห้อง SBMLD  วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.2561 ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๑ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งหมด ๓ 
มาตรฐาน 

  เพ่ือให้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์ ) ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง
ส่งผลสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอลงนามให้ความเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
 
 
           (นางสาวสุชีลา อภัยราช) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
 
 
ความเห็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
 
 
 
                            (นายศิธาชัย  ศรีอุดม) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        

เห็นชอบ 



๘๒ 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 
............................................................................... 

 
  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได้ 
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา  31 
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก  

  ดังนั้น โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เพ่ือสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้ ม าต ร ฐ าน ก ารศึ ก ษ า  ระ ดั บ  ป ฐม วั ย  ร ะดั บ ก ารศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  แ ล ะ ระดั บ ก ารศึ ก ษ า  
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒4 กันยายน พ.ศ. 2561 
 
 
 

 (นางสาวสุชีลา อภัยราช) (นายศิธาชัย ศรีอุดม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา  

(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 



๘๓ 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน 2561 
 

  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



๘๔ 

 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
  



๘๕ 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. ........ 
 
  ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึ กษา พ .ศ .๒ ๕๖๑  ลงวันที่  ๒๐  กุ มภ าพัน ธ์  ๒ ๕๖๑  โรงเรียนชากั งราววิท ยา (อินทร์ -ชุ่ ม  
ดีสารอุปถัมภ์) จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่า
เป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพ่ือน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม  
ดีสารอุปถัมภ์) มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕6๑ 
 
 
 
           (นางสาวสุชีลา อภัยราช) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

........................................................................... 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ดีเลิศ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

๕๐ 

 ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕๐ 

 ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕๐ 
 ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๐ 
 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕๐ 
 ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘๐ 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ๑. การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๘๐ 
 ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ 
 ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐ 
 ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการบริหารและการจัดการ ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
 ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๔ 

ดีเลิศ 

 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ 

 ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ 

 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ 

 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔ 

 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๔ 

 
 
 
 



๘๗ 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ 
๙๐ 

ดีเลิศ 

 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๙๐ 
 ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๐ 
 ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
๙๐ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๙๐ 

  



๘๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 
 

๑.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.1  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะท างาน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน 
จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 การประเมินในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปี
ในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร   
 2.  ความสามารถในการคิด   
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
  5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชรได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  1๓๕ คน และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๓๑ คน รวมจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน ๑๖๖ คน โดยจัดการ
ประเมินในวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

ระดับ 
ชั้น 
 
 

จ านวนผู้
ทดสอบ 
(คน) 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 
รวม 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้ทักษะชวีิต การใช้เทคโนโลย ี

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ม.3 135 6.33 1.38 5.95 1.86 5.90 2.07 6.67 2.27 4.99 1.76 29.83 7.15 

 
 
 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.๓๓  คิดเป็นร้อยละ  ๑.๓๘ 
๒. ความสามารถในการคิด    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๙๕ คิดเป็นร้อยละ  ๑.๘๖ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๙๐ คิดเป็นร้อยละ  ๒.๐๗ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๖๗  คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๙  คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๖ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๒๙.๘๓  คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๕   

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาสมรรถนะด้านการคิด ด้านการใช้เทคโนโลยี  ซึ่งคะแนนต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐  



๙๐ 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะที่ส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ 
ชั้น 
 
 

จ านวนผู้
ทดสอบ 
(คน) 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 
รวม 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้ทักษะชวีิต การใช้เทคโนโลย ี

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ม.๖ ๓๑ 6.19 1.56 4.55 1.52 5.10 2.12 6.03 2.40 6.68 2.15 28.55 6.85 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๑๙  คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ 
๒. ความสามารถในการคิด    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๒ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๐๓ คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๖๘  คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๒๘.๕๕  คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕   

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาสมรรถนะด้านการคิด ซึ่งคะแนนต่ ากว่า ๕.๐๐ 
แนวทางการพัฒนา 
 จัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะด้านกระบวนการคิด เช่น Thinking School โครงงานคณิต หรือ 
STEM Education 
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 ๑.๒   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรยีนระดับดี(๓) 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

๑. ภาษาไทย  22.15 36.40 49.25 28.68 75.42 65.91 46.30 
๒. คณิตศาสตร์  23.74 25.64 31.90 41.45 67.19 47.96 39.65 
๓. วิทยาศาสตร์  57.44 48.40 21.05 56.08 80.46 69.28 55.45 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  49.34 55.80 52.26 43.99 62.03 60.27 53.95 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา  94.68 87.54 84.17 99.27 95.12 100 93.46 
๖. ศิลปะ  92.60 77.02 82.01 77.21 89.83 100 86.44 
๗. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  53.30 57.22 62.99 72.06 88.00 81.33 69.15 
๘. ภาษาต่างประเทศ  22.05 27.10 24.44 34.19 53.51 47.44 34.79 

ร้อยละเฉลี่ยของระดบัชัน้  51.91 51.89 51.01 56.61 76.45 71.52 59.90 

 
 
 ๑.๓   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ยรวม 

(ปีปัจจุบนั) 
ปี ๒๕๖๑ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวมย้อนหลัง 1 ป ี

ปี ๒๕๖๐ 

ผลต่างคะแนน  
2 ปี 

การศึกษา 
ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศกึษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณติ 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45.56   25.49 23.58 31.76 31.60 30.28 1.32 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 33.42 29.19 20.2 19.84 24.65 25.46 25.69 -0.23 
 

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
 
 
 ๑.๔   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 167 142 85.03 25 14.97 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 125 115 92.00 10 8.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 143 127 88.81 16 11.19 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 50 39 78.00 11 22.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 41 28 68.29 13 31.71 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 32 23 71.88 9 28.13 0 0.00 0 0.00 

รวม 558 474 84 0 0 
ร้อยละเฉลี่ย 100 84.95 15.05 0.00 0.00 
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  ๑.๕   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขยีน 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 167 122 73.05 45 26.95 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 125 98 78.40 27 21.60 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 143 106 74.13 37 25.87 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 50 25 50.00 24 48.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 41 22 53.66 19 46.34 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 32 20 62.50 12 37.50 0 0.00 0 0.00 

รวม 558 393 164 0 0 
ร้อยละเฉลี่ย 100 70.43 29.39 0.00 0.00 

  
 
 
   ๑.๖   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 167 167 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 125 125 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 143 143 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 50 50 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 41 41 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 32 32 100 0 0 

รวม 558 558 0 
ร้อยละเฉลี่ย 100 100 0 
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รายชื่อคณะท างาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
นางสาวสุชีลา  อภัยราช    ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

นายประชาเล็ต เฉยเทิบ       ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๑. นางสาวสุชีลา   อภัยราช ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
๓. นางอังคณา   พ่ึงพัก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๔. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๕. นายสุทธิ   มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๖. นางนาตยา ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๗. นายบวงสวง น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๘. นางกรวิพา ส าโรง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๙. นายฉัตรชัย ทองจรัส ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๐. นายแดนชัย วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๑. นางทัตฌา ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๒. นายรณชัย บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๓. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๔. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๕. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๖. นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๗. นางสาวละเอียด บดีรัฐ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๘. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๙. นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๐. นางสาวอรนุช เพียลาด ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๑. นายวัชโรทร ทิมแหง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๒. นายคณวรา สิละบุตร ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๓. นางเพชรดา แนบเนียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒๔. นายอรรณพ บ่อน้อย ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๕. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๖. นายเอนก นันทรากร ครู  
๒๗. นางสาวประสงค์ คู่ควร คร ู
๒๘. ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว ผู้ช่วยคร ู
๒๙. นางจุฑารัตน์ ศรีค า ผู้ช่วยคร ู
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๓๐. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ช่วยคร ู

๓๑. นางสาวมณฑา แก้วทอง ผู้ช่วยคร ู

๓๒. นางสาววรินทร์ น้อยแสง ผู้ช่วยคร ู
ผู้จัดท าเอกสาร 

๑. นางสาวสุชีลา   อภัยราช ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๓. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๔. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
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ค าสั่งเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

ที่ ๖๖๙/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
....................................................................... ..... 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้ นเพ่ือให้การจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

๑. นางสาวสุชีลา  อภัยราช ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธาน 
๒. นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. นางกฤษณา  คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๔. นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
๕. นายจรรยา  บุญเกิด ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๖. นางอังคณา  พ่ึงพัก ตัวแทนครู กรรมการ 
๗. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ตัวแทนครู กรรมการ 
๘. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ วิชาการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
      (นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช) 
                      นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร 
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รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม SBMLD โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

รายช่ือผู้มาร่วมประชุม 

  1. นายศิธาชัย  ศรีอุดม   ประธานกรรมการ 
  2. นายจรรยา  บุญเกิด   กรรมการ 

3. นายเสริมศักดิ์  อยู่สุขเจริญ  กรรมการ 
  4. นางจ าเรียง  เกตุทองพัฒน์  กรรมการ 
  5. นายเชิญ  นรกิจ   กรรมการ 
  6. นายเฉลิมพล  เพชรเฉิดฉิน  กรรมการ 
  7. นายสุชาต ิ  ศรชัย   กรรมการ 
  8. นายสมพงษ์  ปรางค์ทอง  กรรมการ 
  9. นายแดนชัย    วงค์เวียน  กรรมการ 
  10. นายทศพร  อนุรักษ์   กรรมการ 

๑๑. นางสุวิมล  กาญจนะโกมล  กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวสุชลีา   อภัยราช   กรรมการและเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 
  1. นายทองสุข    คงหอม   รองประธานกรรมการ 

2. พระครูสุธรรมวชิรสาทร   กรรมการ 
3. นายชินพันธุ์  รุ่งทวีนันทพงศ์  กรรมการ 

รายช่ือผู้สังเกตการณ์ 
 1. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวนันทวัน           ปิ่นทอง ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 3. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระการประชุมที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 - ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมฯ 
 - ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวันนี้ 
  - ประธานกล่าวชื่นชมผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์)  

และคณะค.../ 
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และคณะครูที่เอาใจใส่โรงเรียนและนักเรียนเป็นอย่างดี  
   - ประธานแจ้งที่ประชุมว่านายทองสุข  คงหอมรองประธานกรรมการฯ ไม่สามารถมา 
ประชุมในวันนี้ได้  เนื่องจากว่าป่วย และพระครูสุธรรมวชิรสาทร ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนอีกท่านมาร่วมประชุมไม่ได้  เนื่องจากติภารกิจทางสงฆ์ เพราะเป็นพระเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร 
  - ประธานแจ้งที่ประชุมว่าการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของทุกโรงเรียน 
 
  มีข้อราชการที่ต้องหารือและเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทราบและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯทุก
ท่าน คือเรื่องขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 และขอความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์) 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ฉบับปรับปรุง 2560 การขอความเห็นชอบใช้เงินรายได้ สะสม จ่ายขาด เงินตาม
วัตถุประสงค์เดิม ซึ่งจะขอพูดในระเบียบวาระที่ 4 
 
 มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ ๓/ 2561 วันอังคาร ที่ 26  ตุลาคม 2561 
  นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- มอบให้กรรมการและเลขานุการด าเนินการ 

นางสาวสุชีลา   อภัยราช ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ 

 - เรียนเชิญท่านประธานและกรรมกการทุกท่านอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561    
วันจันทร์ ที่ 26  ตุลาคม  2561 หากมีข้อชี้แนะหรือปรับปรุงประการใดจะได้ด าเนินการแก้ไข 

นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - ขอมติที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 

มติที่ประชุม - รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- มอบให้กรรมการและเลขานุการด าเนินการ 

นางสาวสุชีลา   อภัยราช ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องท่ี 1 การจัดกิจกรรมของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)ในรอบเดือนที่ผ่านมา  

1.1 กิจก…/ 
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 1.1  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 68 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมมหกรรการศึกษา 
ศิลปหัตถกรรมและวิชาการระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2561 ระว่างวันที่ 20-23 ธนัวาคม 2561  
ณ จังหวัดพะเยา ผลปรากฏว่าโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)ได้รับรางวัลดังนี้ 
 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ 
 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทอง และ 
 การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
 1.2 กิจกรรมการแข่งขันเด็กเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม 
หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาประเทศ มีการด าเนินสอบแข่งขันนักเรียน
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อันประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ซึ่งการสอบแข่งขันในระดับประเทศได้ก าหนดให้ด าเนินการ 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ และ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯระหว่างวันที่ 22 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขันจะแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 1.3 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 
 
ที ่ กิจกรรม  จัดโดย สถานที่ วันที่ 
๑ การอบรมการยกระดับผล

การสอบระดับชาติ และการ
ประเมินพนักงานครูเพ่ือให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  

หน่วยศึกษานิเทศก์ กอง
การศึกษาฯ เทศบาลเมือง

ก าแพงเพชร 

ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนชากังราว

วิทยา 

๒-๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

๒ รบัการประเมินโรงเรียน
คุณธรรม 
 

หน่วยงานเอกชนร่วมกับ
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

ก าแพงเพชร 

ห้องประชุม SBMLD 
โรงเรียนชากังราว

วิทยา 

๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๓ ประเพณีลอยกระทงธาร
ประทีปก าแพงเพชร 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ลานอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๔ การสอบธรรมศึกษา กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

โรงเรียนชากังราว
วิทยา 

๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๕ ค่าย English Camp 
2018 กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโรงเรียน

ชากังราววิทยาและ
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน 

ชากังราววิทยา 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
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ที ่ กิจกรรม  จัดโดย สถานที่ วันที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
๖ กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนชากังราววิทยา อาคารอเนกประสงค์

โรงเรียน 
ชากังราววิทยา 

๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๗ วันครู ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร  

หอประชุม โรงเรียนว
ชิรปราการวิทยาคม 

๑๖ มกราคม 
๒๕๖๒ 

๘ กิจกรรมท าบุญโรงเรียนปี
ใหม่ ๒๕๖๒ และสมโภช
ศาลาพระพุทธรูปประจ า
โรงเรียน  

โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี

สารอุปถัมภ์) 

๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒ 

๙ ตรุษจีนโรงเรียนชากังราว
วิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างประเทศ 

อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน 

ชากังราววิทยา 

๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ 

๑๐ กิจกรรมการเดินทางไกล
ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒  

โรงเรียนชากังราววิทยา อุทยาน
ประวัติศาสตร์

ก าแพงเพชร อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 

๑๕  

๑๑ ค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนชากัง
ราววิทยา และโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน 

ชากังราววิทยา 

๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ 

๑๒ การเข้าค่ายพักแรก ลูกเสือ 
เนตรนารี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียนชากังราววิทยา  

โรงเรียนชากังราววิทยา ค่ายลูกเสือจังหวัด
ก าแพงเพชร 

อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

๒๐ - ๒๒ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 

๑๓ อ าลาสถาบัน โรงเรียนชากังราววิทยา อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน 

ชากังราววิทยา 

๘ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

๑๔ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนชากังราววิทยา อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน 

ชากังราววิทยา 

๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี 2.../ 



๑๐๐ 

 
 

เรื่องท่ี 2 การรับโอนย้ายบุคลากร 

ตามท่ีโรงเรียนชากังราววิทยา ได้รับย้ายครูสาขาวิชาเอกภาษาไทย ๑ ราย ได้มีบุคคลขอโอนย้ายมา
จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นางอภิญญา  กลางหล้า ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการโรงเรียนมัธยมบ้านบาง
กะปิและได้ท าการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงานประกอบการพิจารณารับโอนพนักงานครูโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) และจะมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี 1 การขอความเห็นชอบการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  - มอบให้กรรมการและเลขานุการด าเนินการ 

นางสาวสุชีลา   อภัยราช ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ 
 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดังนั้น โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2561เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)ที่แจกให้คณะกรรมการฯทุกท่านได้อ่าน 
 ขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯทุกท่านได้อ่านร่างแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2562 หากประธานและคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงในส่วนใด ได้โปรด 
เสนอแนะเพ่ือจะได้น ามาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 - เสนอในที่ประชุมว่าให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้อ่านร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  
ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) และช่วยกันเสนอแนะเพ่ือที่ทีมงานผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนชากังราววิทยาจะได้น ามาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

นายสมพงษ์  ปรางทอง กรรมการ  
 - จากการดูร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร 
อุปถัมภ์)  มีความสมบูรณ์และเหมาะสม 

นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - ถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

- ขอมติที่ประชุม 



๑๐๑ 

 
 

  - มีผู้ยกมื…/ 
- มีผู้ยกมือสนับสนุน 12 คน (ยกเว้นประธาน) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบ 12 เสียง 
 

เรื่องท่ี 2 การขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  - มอบให้กรรมการและเลขานุการด าเนินการ 

นางสาวสุชีลา   อภัยราช ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ 
 -  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์

ผลการด าเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงาน
การประเมินตนเองนอกจากจะท าในระดับสถาบันแล้ว อาจท าในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน 
โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง มีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง 
ส่วนที่ 4 อุปสรรค / ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report 
: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ดังร่างรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ที่แจกให้คณะกรรมการฯทุกท่านได้อ่าน  

ขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ทุกท่านได้อ่านร่างรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  หากประธานและคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงในส่วนใด ได้โปรด 
เสนอแนะเพ่ือจะได้น ามาปรับรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) และน าส่งหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 

นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - ถามที่ประชุมว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 

- ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบ 12 เสียง 



๑๐๒ 

 
 

ระเบียบว.../ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ วาระอ่ืนๆ 

นายศิธาชัย  ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

- ไม่มี 

- ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและช่วยกันสอดส่งดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ขอบคุณ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาประชุมในครั้งนี้ขอให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะครูโรงเรียนชากังราววิทยาทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป 
และขอปิดการประชุม ณ  บัดนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
   ลงชื่อ     ผู้เขียนรายงานการประชุม 
       (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
 
   ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายศิธาชัย  ศรีอุดม) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 
 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม SBMLD โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 
****************************** 

    
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศิธาชัย ศรีอุดม ประธานกรรมการ   
2 นายทองสุข   คงหอม รองประธานกรรมการ   
3 นายเสริมศักดิ์    อยู่สุขเจริญ กรรมการ   
4 นางจ าเรียง เกตุทองพัฒน์ กรรมการ   
5 นายเฉลิมพล     เพชรเฉิดฉิน กรรมการ 

 
 

6 นายจรรยา       บุญเกิด กรรมการ   
7 นางสุวิมล        กาญจนะโกมล กรรมการ   
8 นายสมพงษ์     ปรางค์ทอง กรรมการ   
9 นายชินพันธุ์     รุ่งทวีนันทพงศ์ กรรมการ   
10 นายแดนชัย     วงค์เวียน กรรมการ   
11 นายสุชาติ       ศรชัย  กรรมการ   
12 นายทศพร      อนุรักษ์ กรรมการ   
13 พระครูสุธรรมวชิรสาทร กรรมการ   
14 นายเชิญ        นรกิจ กรรมการ 

 
 

15 นางสาวสุชีลา  อภัยราช  กรรมการและเลขานุการ   
 
 
  



๑๐๔ 

 
 

 


