รายงานการประเมินตนเอง
SELF ASSESSMENT REPORT: SAR
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

คานา
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๖๓๐๙ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็น แนวทางในการบริ หารและพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา เป็ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล ตลอดจนตรวจสอบคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ให้ ส ามารถจั ดการศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนดไว้ และในการดาเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจาเป็นต้องจัดทางานงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเสนอต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ได้ ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
โรงเรียนชากังราววิทยา
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่โรงเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
บั ด นี้ การด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอเสนอ
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเยี่ยม
ดีเลิศ
มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผู้จัดทา : ผู้อานวยการสถานศึกษา
บทนา
โรงเรี ย นชากั ง ราววิ ท ยา(อิ น ทร์ - ชุ่ ม ดี ส ารอุ ป ถั ม ภ์ ) ตั้ ง อยู่ ที่ ๒๐ ซอย ๒๕ ถนนราชด าเนิ น ๑
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ปัจจุบัน นางสาวสุชีลา อภัยราช ดารงตาแหน่ ง
ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ มี จ านวนพนั ก งานครู ๓๑ คน พนั ก งานจ้ า ง ๖ คน
ลูกจ้างประจา ๓ คน และนักเรียน ๕๖๓ คน
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรีย นมีลั กษณะกึ่ งเมือง มี ประชากร ประมาณ ๒,๐๐๐ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนเทศบาล ๔ อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ความเป็นอยู่เหมือนชนบทโดยทั่วไปมีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึ กษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗,๐๐๐ บาท
ผลการประเมินตนเอง
การจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ดาเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุ ณ ลั ก ษณะ ของผู้ เ รี ย นตลอดปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาโดยมี กิ จ กรรมและโครงการเพื่ อ ยกระดั บ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้
โรงเรียนดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคานวณได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา สามารถคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่ างถูกต้อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลั กสู ตรที่ส ถานศึกษากาหนดและมีความรู้
พื้นฐาน เจตคติที่ดีต่อการทางานอาชีพ โดยโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก
กิจกรรมหรือโครงการได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(วันคริสต์มาส) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะภาษาจีน(ตรุษจีน) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริ มการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิ ศด้านคณิตศาสตร์ โครงการ
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ งานช่ า ง โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นวงเครื่ อ งสายไทย โครงการส่ ง เสริ ม
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นศิ ล ปะการแกะโฟม โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ นาฏศิ ล ป์ ไ ทย โครงการส่ ง เสริ ม
ความเป็นเลิศกีฬาเปตอง โครงการส่ง เสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิ ศกีฬาวอลเลย์บอล (sbmld) โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศงานประดิษฐ์ (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานอาหารไทย (sbmld) โครงการ
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ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ (sbmld) โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน (sbmld)
โครงการมัคคุเทศก์น้อย โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านดนตรี
และโครงการสอนซ่อมเสริม
กิจกรรมดาเนินการได้แก่ กิจกรรมการทดสอบการอ่าน เขียน ท่องบทอาขยานภาษาไทย กิจกรรม
การทดสอบทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องผู้ เ รี ย น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การคิ ด แนว Thinking School
กิจกรรมการประดิษฐ์ชิ้นงานจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการสร้างชิ้นงาน
ทางคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการประเมินทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน
ด้านโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยม
รั กชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ และปฏิบั ติตนเป็ นคนดีของสั งคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น ยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล บนความหลากหลายทางสังคม รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี กิจกรรม/โครงการ
ที่โรงเรียนดาเนินการได้แก่ โครงการพิธีไหว้ครู โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการ
วันพ่อแห่งชาติ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการวันสาคัญทางศาสนา โครงการสืบสาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี ท้ อ งถิ่ น โครงการท าบุ ญ โรงเรี ย นและวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ โครงการโรงเรี ย นธนาคาร
โครงการสอบธรรมศึกษา โครงการวันภาษาไทย โครงการภาษาวันละคา โครงการวันสุนทรภู่ โครงการอบรม
และศึกษาเพิ่มประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
การผลิ ตน้ าดื่ม โครงการปฐมนิ เทศผู้ เรี ย น โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนและมอบใบประกาศนียบั ต ร
โครงการพัฒ นากิจ กรรมลู กเสื อ -เนตรนารี ส ามั ญรุ่ นใหญ่ โครงการ TO BE NUMBER ONE "ชากังราววิทยา"
โครงการกีฬากลุ่มเทศบาลเมืองกาแพงเพชร โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและ
นันทนาการ(วันเด็ก) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านกี ฬา โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักเรียน
ด้ า นกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ได้ แ ก่ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
หล่ อ เที ย นจ าน าพรรษา ประเพณี ใ นท้ อ งถิ่ น เช่ น ประเพณี น บพระเล่ น เพลง งานสารทไทยกล้ ว ยไข่
เมืองกาแพงเพชร เป็ น ต้น เพื่อให้ ผู้ เรี ย นมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็ นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่ ว นร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง ภูมิปัญญาไทย รู้คุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในอุทยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย เครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เรียนและกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี
๒. ผลการดาเนินงาน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 78.46 มี ค วามสามารถในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สารและ
การคิดคานวณสูงกว่าที่สถานศึกษา (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๕๕)
๒) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๙๗.1๐ มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สูงกว่าที่สถานศึกษา เห็นได้จากชิ้นงานหรือภาระงาน
ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนทาตามแนวคิด Thinking School (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๕๕)
๓) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๘๘.๐๖ มี ค วามสามารถในการสร้า งนวัต กรรม สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ตั้ งไว้
ดังจะเห็นได้จากผู้เรียนสามารถคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิ ดแปลกใหม่
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ที่ไม่ซ้าของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
ด้ ว ยตนเองอย่ า งมี ห ลั ก เกณฑ์ ท าให้ มี ผ ลงานแปลกใหม่ ห ลายชิ้ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสั ง คม
เป็นแบบอย่าง ที่ดี เช่น งานเขียน งานศิลปะการแกะโฟม และงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารา งานสร้างชิ้นงาน
จากเศษวัส ดุด้ว ยงานเชื่ อ ม ชิ้น งานสร้ างสรรค์ จากงานประดิ ษฐ์ ด อกไม้ ใบตอง ซึ่งผู้ เรียน สามารถอธิ บ าย
รายละเอียดของผลงานที่คิดขึ้นได้อย่างชัดเจน(ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๕๕)
๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙3.๕0 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ 9๐)
๕) ผู้เรียนร้อยละ ๕๖.๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากาหนดโดย
มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๕๕)
๖) ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๙๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีค่าสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึ กษากาหนด
ในร้อยละ ๙๐.๒๐ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
2) ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๘๒ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา, ประเพณีส ารทไทยกล้ ว ยไข่ เมื อ งก าแพงเพชร, ประเพณีนบพระเล่ นเพลง และเข้าร่ว มกิจ กรรม
แสง สี เสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรซึ่งเป็นมรดกโลก (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
๓) ผู้ เ รี ย นยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและหลากหลาย ร้ อ ยละ ๙๙.๒๔
(ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
๔) ผู้เรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และจิตสังคม ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ ๙๗.๕๒ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
3. จุดเด่น
๓.๑ คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๓.๒ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเมืองชากังราว
4. จุดควรพัฒนา
๔.๑ ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณของผู้เรียน
๔.๒ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานสะเต็มทุกคน
๕.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกาลังกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๕.๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรี ยนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเมืองกาแพงเพชรในด้าน
อื่น ๆ
๖. นวัตกรรม
การประดิษฐ์งานจาลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทยและงานร้อยมาลัย
การแปรรูปอาหาร
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
1.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ ด้วยการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลั ก
ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งพร้อมสู่ อาเซีย น” โดยมีพันธกิจคือ (1) ส่ งเสริมและพัฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน (3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี (4) ปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ (5) ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพแบบวงจร เดมมิ่ง (PDCA) ผสาน
การจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
1.๓ สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นประจาทุกปีเพื่อปรับให้หลักสูตรมีความเหมาะสม
กับผู้เรียนตามศักยภาพ มีการประเมินหลักสูตรทุกครั้งก่อนการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี ในการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามอัจฉริยภาพของตนเองโดยมีการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามทีผ่ ู้เรียนถนัดและอยากเรียนรู้
1.๔ สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริม สนับสนุน
ให้ ผู้ ส อนได้ พัฒ นาตนเอง จั ดกิจ กรรม PLC กระบวนการวิจั ย ในชั้น เรี ยน และนากระบวนการของชุ ม ชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.๕ สถานศึ ก ษาจั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
ห้ องปฏิบั ติการทางดนตรี ห้ องปฏิบั ติการทางศิลปะ ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการทางช่าง
ห้องปฏิบัติการทางคหกรรมและห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
1.๖ สถานศึ ก ษาจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและ
การจั ดการเรีย นรู้ ที่เหมาะสมกับ สภาพของสถานศึกษา เช่น ดาเนินการโครงการพัฒ นาระบบเทคโ นโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยจัดให้ทุกห้องสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนรู้
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้มีห้องสืบค้นข้อมูล
ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ “ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ ด้วยการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน” ซึ่งสถานศึกษาได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกระบวนการพัฒนา
อย่างชัดเจนมีการจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนดในระดับ ๕
(ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ระดับ ๕)
๒.๒ จากกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PDCA ส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ ในงานทักษะวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๒ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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กาแพงเพชร ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาได้เป็นจานวนมาก
จึงเป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนดผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ๕ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ระดับ ๕)
2.๓ สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นชากั ง ราววิ ท ยา(อิ น ทร์ - ชุ่ ม ดี ส ารอุ ป ถั ม ภ์ )
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
แนะแนว กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณประโยชน์ และเด็ ก พิ ก ารเรี ย นร่ ว มทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นา
เป็นรายบุคคล เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนดไว้ที่ระดับ ๕ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ระดับ ๕)
2.๔ ครูทุกคน จัดกิจกรรม PLC และนากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง, การแก้ปัญหา
พฤติ ก รรมนั ก เรี ย นไม่ ส่ ง การบ้ า น ครู ผ่ า นการอบรมและการพั ฒ นาตนเองในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน
ทุ ก คน มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู เ ข้ า รั บ การอบรมการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ STEM และครู จั ด กิ จ กรมการเรี ย นรู้
เน้ น ทักษะการคิดตามแนวคิด Thinking School เป็นไปตามที่ส ถานศึกษากาหนดระดับ ๕ (ค่า เป้าหมาย
กาหนดไว้ระดับ ๕)
2.๕ สถานศึกษาจัดการดาเนินโครงการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกปรั บ ปรุ งศาลา เพิ่มพื้น ที่สี เขีย วภายในโรงเรียน ปรับปรุงสภาพห้ องเรียนให้ เหมาะสมกับ สภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยโดยเพิ่มแสงสว่างภายในห้องเรียน เพิ่มจานวนพัดลม และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ส าหรั บ นั กเรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๔-๖ ผลการประเมิน เป็นไปตามที่ส ถานศึกษากาหนดระดับ ๕
(ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ระดับ ๕)
2.๖ สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและ
การจั ดการเรีย นรู้ มี สื่ อ เทคโนโลยี สารสนเทศครบทุกห้องเรียน เช่น มีเครื่องขยายเสี ยง มีเครื่องฉายภาพ
ข้ามศีรษะชนิดทึบแสง มีเครื่องโปรเจคเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนดไว้ที่ระดับ ๕ (ค่าเป้าหมาย
กาหนดไว้ ระดับ ๔)
3. จุดเด่น
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ผสานการจัดการสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการบริหารแบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
4. จุดควรพัฒนา
๔.๑ ควรจัดให้ทุกห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน
๔.๒ เพิ่มแหล่งพักผ่อนหย่อนใจผู้เรียนภายในสถานศึกษาให้มากขึ้น
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ สถานศึกษาปรับระบบการบริหารโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการจัดการ
๕.๒ สถานศึกษาควรปรับปรุงโรงจอดรถ
๕.๓ สถานศึกษาควรปรับระบบการติดตามดูแลผู้เรียนให้เป็นระบบ Real Time
๖. นวัตกรรม
การบริหารแบบวงจร เดมมิ่ง (PDCA) ผสานการจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
ครู ผู้ ส อนใช้ เ ทคนิ ค การเรี ย นการสอนของครู ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เช่ น กิ จ กรรม STEM
Education การจัดการเรียนรู้แนวทาง Thinking School การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง โครงการ/กิจ กรรมที่ส่ งเสริ มการเรียนรู้ของผู้ เรียน ได้แก่ โครงการ ENGLISH CAMP โครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์ โครงการส่ งเสริ มความเป็นเลิ ศด้านคณิตศาสตร์ โครงการส่ งเสริมความเป็นเลิศงานช่ าง
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงเครื่องสายไทย โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะการแกะโฟม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนาฏศิลป์ไทย โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศกีฬาเปตอง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิ ศ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิ ศกีฬาวอลเลย์บอล (sbmld) โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศงานประดิษฐ์ (sbmld) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานอาหารไทย (sbmld) โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ (sbmld) โครงการ ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน(sbmld)
โครงการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง
Thinking School โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยจัดให้มีวิธีการใช้สื่อ
การเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี มีวิธีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนโดยใช้
เครื่ องมือและวิธี ก ารวัด และประเมิน ผลที่เ หมาะสมกั บเป้ าหมายในการจั ด การเรีย นรู้ ให้ ข้อมูล ย้อ นกลั บ
แก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีวิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
2. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ ผลการดาเนิ น งานที่เกิดจากกระบวนการพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ ผ่ านกระบวนการคิ ด
และปฏิบัติจริงสามารถทาให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ดังจะเห็นได้จากผลงานของผู้เรียน เช่น
รางวัลเหรียญทองการประกวดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย รางวัลชมเชย
อัน ดับ ๑ การประกวดบายศรีสู่ ขวัญ ๓ ชั้น ระดับ ม.๑ – ๖ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับชาติ
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลเหรียญทองการแปรรูปอาหาร ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้
ผู้ เ รี ย นยั ง ได้ รั บ การพั ฒ นากระบวนการคิ ด จากการเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อนที่ มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ส่ ง ผลให้
ผลการประเมินกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงร้อยละ ๙๕.๕๕ สูงกว่าระดับที่สถานศึกษากาหนด (ค่าเป้าหมาย
กาหนดไว้ร้อยละ ๙๒)
๒.๒ ครูผู้สอนทุกท่านสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้ อมูล ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
ได้ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๒)
๒.๓ ครูผู้สอนทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
(ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๒)
๒.๔ ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน จัดทาแผนการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการจั ดเก็บคะแนนที่เป็นระบบและสามารถนาผลมาพัฒนาผู้เรียนได้อ ย่าง
ถูกต้อง ตรงประเด็น (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๕)
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๒.๕ ครู ผู้ ส อนทุก คนมี ก ารจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ร่ว มกัน แบบ PLC มีการให้ ข้อ มูล ย้ อ นกลั บ
แก่ ผู้ ป กครองและผู้ เ รี ย นทุ ก ภาคเรี ย นเพื่ อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู้ (ค่ า เป้ า หมายก าหนดไว้
ร้อยละ ๙๕)
3. จุดเด่น
ในการจัดการเรียนการสอนของครูในภาพรวม เช่น ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน มีแผนการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
4. จุดควรพัฒนา
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ผู้สอนควรนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเข้มข้น
๕.๒ ผู้สอนควรนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๖. นวัตกรรม
๖.๑ การจัดการเรียนรู้แนว STEM Education
๖.๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดตามแนวคิด Thinking School
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ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ซอย ๒๕ ถนนราชดาเนิน ๑ ตาบล
ในเมื อ ง อ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด ก าแพงเพชร รหั ส ไปรษณี ย์ ๖๒๐๐๐ โทรศั พ ท์ - โทรสาร ๐๕๕-๗๑๒๗๙๗
E-mail : chr2010@chr.ac.th Website : www.chr.ac.th สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน
๑๘ ห้องเรียน
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔ (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการศึกษาสาหรับเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เป็นโรงเรียน
ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้แต่ละเทศบาลได้ดาเนิน การ
จัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีที่ดิน จานวน ๗ ไร่
๙๗ ตารางวา ในสมัยนายดารง วรรณรัตน์ ตาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกาแพงเพชร ซึ่งได้รับบริจาคจาก
คุ ณ ตาทองอิ น ทร์ แ ละคุ ณ ยายชุ่ ม ดี ส าร ท าการก่ อ สร้ า งโดยเงิ น อุ ด หนุ น จากเทศบาลเมื อ งก าแพงเพชร
เป็นจานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิ ดการเรี ย นการสอนตั้ งแต่ชั้ นประถมศึก ษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๓
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ในสมัย นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์สกุล
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณ ๕,๘๙๔,๐๐๐บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่น
สี่พันบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ประกอบด้วย
ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารเรียน จานวน ๑๕ ห้องเรียน
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จานวน ๑ หลัง
ก่อสร้างอาคารสุขา
จานวน ๒ หลัง
ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่
จานวน ๑ แห่ง
ปูตัวหนอนรอบ ๆ อาคารเรียน คสล. 2 ชั้น
ปรับปรุง ถมดินสนามฟุตบอล
จานวน ๑ แห่ง
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนรอบพื้นที่โรงเรียนชากังราววิทยาทั้งหมด
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สาหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้โอนย้ายไปเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ และ โรงเรียนเทศบาล ๒
คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเมื อ งก าแพงเพชร น าโดย นายชั ย วั ฒ น์ ศุ ภ อรรถพานิ ช นายกเทศมนตรี
เมืองกาแพงเพชร กาหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเป็นสาคัญ มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโรงเรียน
เทศบาล ๔ (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จากระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษา (โดยจัด
การศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา) ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔
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(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เป็น “โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)” ตามประกาศเทศบาล
เมืองกาแพงเพชร ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ได้สนับสนุน
จัดสรรงบประมาณ เป็นจานวนเงิน ๑๗,๒๔๗,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังนี้
อาคารเรียนขนาด ๔ ชั้นล่างโล่ง ๑๒ ห้องเรียน
จานวน
๑
อาคาร
อาคารอเนกประสงค์
จานวน
๑
อาคาร
อาคารสุขา
จานวน
๑
อาคาร
เปิดทาการเรียนการสอนจัดห้องเรียนเป็น ๖ ห้อง ๆ ละ ๓๐ – ๓๕ คน โดยจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
๑. โครงการความเป็นเลิศด้าน วิทย์-คณิต
จานวน
๑
ห้อง
๒. โครงการ Mini English Program
จานวน
๑
ห้อง
๓. ห้องความรู้ความสามารถทั่วไป
จานวน
๔
ห้อง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เริ่มเปิดทาการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเปิดทาการเรียน
การสอนในตั้งแต่ ม.๑ – ม.๖
แผนผังบริเวณโรงเรียน
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาวสุชีลา อภัยราช วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.)
สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๘ ๒๗๒ ๐๗๔๗ e-mail: suchee_la @hotmail.com
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน
๓.๑ ข้าราชการครู/พนักงานครู
อายุ
อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑

นางสาวสุชีลา อภัยราช

๕๙

๓๓

๒

นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม

๕๐

๒๓

ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
เชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญ

๓

นางอังคณา พึ่งพัก

๕๗

๓๓

ครูชานาญการพิเศษ

๔

นางนาตยา ฤทธิธรรม

๔๙

๒๔

ครูชานาญการพิเศษ

๕

นางกรวิพา สาโรง

๔๖

๒๒

ครูชานาญการพิเศษ

๖
๗
๘

นายบวงสวง น้อมเศียร
นายสุทธิ มีขันหมาก
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ

๔๔
๔๔
๔๔

๒๑
๒๑
๒๑

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

๙

นายฉัตรชัย ทองจรัส

๔๔

๑๖

ครูชานาญการพิเศษ

๑๐

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว

๔๓

๑๔

ครูชานาญการพิเศษ

๑๑

นางสาวจาเนียร ชูชว่ ย

๔๑

๑๕

ครูชานาญการพิเศษ

๑๒
๑๓

นายรณชัย บุญประจวบ
นายแดนชัย วงค์เวียน

๔๒
๔๒

๑๓
๑๖

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางทัตฌา ไชยศรีษะ
นางณัฐณิชา กล้าหาญ
นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง
นางสาวละเอียด บดีรัฐ

๓๘
๓๘
๕๘
๕๘

๑๕
๑๔
๒๗
๒๙

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

๑๘
๑๙

นายอภิวัฒน์ คาต๊ะ
นางสาวอภิญญา กลางหล้า

๔๖
๔๕

๑๓
๑๕

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

๒๐

นายคณวรา สิละบุตร

๔๑

๑๔

ครูชานาญการ

๒๑

นายวัชโรทร ทิมแหง

๔๕

๑๔

ครูชานาญการ

วุฒิ

วิชาเอก

ป.โท

บริหารการศึกษา

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

คณิตศาสตร์
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
บริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์(ฟิสกิ ส์)
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ดนตรีศึกษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์(เคมี)
วิทยาศาสตร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์(ฟิสกิ ส์)
การประเมินการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
นาฎยศิลป์
คณิตศาสตร์
การประถมศึกษา
สังคม
บริหารการศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาไทย
บริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
พละศึกษา
การบริหารการศึกษา

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จานวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ปี

-

-

คณิตศาสตร์

5/82

ภาษาไทย

6/86

วิทยาศาสตร์

7/112

ภาษาอังกฤษ

7/116

คณิตศาสตร์
ศิลปะ (ดนตรี)
คณิตศาสตร์

5/80
10/195
8/176

วิทยาศาสตร์
(เคมี)
คอมพิวเตอร์

5/80
6/108

วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์

5/80
5/80
6/110

ศิลปะ (นาฎศิลป์)
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพ
สังคมศึกษาฯ

5/80
8/149
5/80
5/82

การงานอาชีพ
ภาษาไทย

4/66
5/90

สังคมศึกษาฯ

5/98

พละศึกษา

5/82
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ
อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

๒๒

นางสาวอรนุช เพียลาด

๓๕

๑๑

ครูชานาญการ

๒๓
๒๔

๔๓
๓๑

๑๐
๗

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

๒๕

นายอรรณพ บ่อน้อย
นางสาวกชกานต์ แสงอธิ
วัชร์
นางสาวกรรณิกา ทองอาจ

๓๕

๘

ครูชานาญการ

๒๖

นางเพชรดา แนบเนียน

๓๘

๘

ครูชานาญการ

วุฒิ

วิชาเอก

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ชีววิทยา
คหกรรม
วิทยาศาสตร์
บริหารธุรกิจ
ภาษาไทย

ป.โท
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นางสาวสมจิตร นามกระโทก
นางสาวประสงค์ คู่ควร
นายเอนก นันทรากร
นางสาวอภิชญาวีร์ จันทรเขตต์

นายณรงค์พล เสือน้อย

๓๙
๔๘
๓๗
๓๔
๒๔

๑๐
๔
๗
๑
๑

ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จานวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ปี

ภาษาต่างประเทศ

6/87

พลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ

5/80
7/98

สังคมศึกษาฯ

4/66

การงานอาชีพฯ

6/98

วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย

5/90
6/98
7/112
1/14
1/16

๓.๒ พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
วุฒิ
การสอน (ปี)

๑

นางจุฑารัตน์ ศรีคา

๓๘

๗

๒
๓
๔
๕

ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว
นางสาววรินทร์ น้อยแสง
นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
นางสาวฏิชิรา แจ่มหม้อ

๔๑
๒๗
๒๘
๒๕

๖
๓
๔
๑

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การบริหารการศึกษา
ทัศนศิลป์
ภาษาจีน
ภาษาจีน
วิทยาศาสตร์

สอนกลุ่มสาระ
จ้างด้วยเงิน
การเรียนรู้
สังคมศึกษา

กรมส่งเสริมฯ

ศิลปะ
กรมส่งเสริมฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายหัว
ภาษาต่างประเทศ กรมส่งเสริมฯ
วิทยาศาสตร์
กรมส่งเสริมฯ

๓.๓ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ตาแหน่ง

๑

๒๘

๒

นางอภิตรา เชาว์วิเศษ
โกมล
นางสาวกนิษฐา หิริโอ

๓
๔
๕

นางสาวพิมลมาศ มงคลการ
นายสมหมาย ศรชัย
นายสมชาย ศรีอุดม

๒๔
48
56

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง

๓๘

วุฒิ

สาขา

ปฏิบัติหน้าที่

จ้างด้วยเงิน

ปวช.

บัญชี

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

กรมส่งเสริมฯ

ป.ตรี

รัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

กรมส่งเสริมฯ

ป.ตรี
ป.๖
ป.4

ศิลปกรรมศาสตร์
-

สถานศึกษา

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นักการภารโรง
นักการภารโรง
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๓.๔ สรุปจานวนบุคลากร
๓.๔.๑ จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภท/ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษา
จานวนบุคลากร (คน)
ประเภท/ตาแหน่ง
ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการ
รวม
2. ครูผู้สอน
พนักงานครู
พนักงานจ้าง(สอน)
พนักงานจ้างสอน(ชั่วคราว)

๑๖
๕
๒
๒๓

รวม
3. บุคลากรสนับสนุน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ลูกจ้างประจา
อื่น ๆ (ระบุ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

๑
๑
๒

๑

๔
๔

๑
๒๔

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

๑
๑

๑

๑๕
๑

๓๑
๖

๑๖

๓๙
๒
๓

๑๗

-

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
0.00% 8.89%

ต่ำกว่ำปริญญำตรี

37.78%

ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
53.33%

๕
๔๕
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แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจาแนกตามประเภทตาแหน่ง
11.11% 2.22%

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สำยงำนกำรสอน
สำยงำนสนับสนุนกำรสอน

86.67%
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3.4.2 จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4
4
7
5
2
3
5
8
๓๘

10.53
10.53
18.42
13.16
5.26
7.89
13.16
21.05
100

จานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ
13.50
16.75
11.71
13.60
23.50
22.33
19.20
15.75
15.97

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
21.05%

ภำษำไทย

10.53%

คณิตศำสตร์
10.53%

วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำฯ

13.16%
7.89%
5.26%

18.42%

สุขศึกษำฯ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพฯ

13.16%

ภำษำต่ำงประเทศ
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๒)
4.1 จานวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๒ ทั้งสิ้น ๕๖๓ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวมทั้งสิ้น

๔
๔
๔
๒
๒
๒
๑๘

เพศ
ชาย

หญิง

80
๘๘
๖๗
๑๘
๒๐
๑๓
๒๘๖

๖๔
๗๓
๕๔
๒๙
๒๙
๒๘
๒๗๗

จานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน
จานวน - คน
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา =
๕๖๓ : ๓๘
= ๑๔.๘๒ : ๑
 เป็นไปตามเกณฑ์


 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (เกณฑ์ ๑ : ๒๐)

รวม

จานวนเฉลี่ยต่อห้อง

๑๔๔
๑๖๑
๑๒๑
๔๗
๔๙
๔๑
๕๖๓

๓๖.๐๐
40.25
30.25
23.50
24.50
20.50
31.27
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4.2 จานวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 25๖๐ - 256๒
ปี ก.ศ.2562

ปี กศ.2561

ปี กศ.2560
121

มัธยมฯ 3

159

128

มัธยมฯ 2

145

161
168

144

มัธยมฯ 1

168

143

เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 25๖๐ - 256๒
ปี ก.ศ.2562
มัธยมฯ 6

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 4

ปี กศ.2561
32

32

ปี กศ.2560
41
35
46

49

47
47

52
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา)
5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียน
ที่ได้ผล
การเรียน
เฉลี่ย
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ
นักเรียน
ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

1. ภาษาไทย
398
9
82 51
63
64
73
33
23
129 32.41
2. คณิตศาสตร์
403 19 120 64
73
72
32
7
16
55 13.65
3. วิทยาศาสตร์
404
0
41 78
44
73
59
59
50
168 41.58
4. สังคมศึกษา ฯ
812
0
0
10 155 248 256 111
32
399 49.14
5. ประวัติศาสตร์
406
0
0
17 238
88
43
15
5
63 15.52
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 385
0
0
0
63
73
81
83
85
249 64.68
7. ศิลปะ
397
5
13
6
10
15
42
147 159
348 87.66
8. การงานอาชีพฯ
335
0
13 20
19
55
87
79
62
228 68.06
9. ภาษาต่างประเทศ
403
8
75 51
70
69
81
38
11
130 32.26
รวม 3943 41 344 297 735 757 754 572 443 1769
ร้อยละ 100 1.04 8.72 7.53 18.64 19.20 19.12 14.51 11.24 44.86 44.86

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

มัธยมฯ 3

39.1

มัธยมฯ 2

39.2

มัธยมฯ 1

22.15
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

1. ภาษาไทย
395 16
2. คณิตศาสตร์
393 12
3. วิทยาศาสตร์
399 2
4. สังคมศึกษา ฯ
800 0
๕. ประวัติศาสตร์
400 0
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 382
0
7. ศิลปะ
400 1
8. การงานอาชีพฯ
395 0
9. ภาษาต่างประเทศ
400 4
รวม 3964 35
ร้อยละ 100 0.88

จานวน
นักเรียน
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

34 47 87 89 72 35 15
122
34 57 56 73 59 75 27
161
12 20 38 71 107 88 61 256
14 34 158 228 186 88 92 366
7 12 197 118 40 17
9
66
1
2
21 21 43 59 235 337
0
3
18 24 74 114 166 354
1 34 33 48 93 67 119 279
75 77 69 78 48 24 25
97

30.89
40.97
64.16
45.75
16.50
88.22
88.50
70.63
24.25

178 286 677 750 722 567 749 2038
4.49 7.21 17.08 18.92 18.21 14.30 18.90 51.41

51.41

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

มัธยมฯ 3

28.21

มัธยมฯ 2

31.54

มัธยมฯ 1

35.04
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5.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๔-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียน
ที่ได้ผล ร้อยละของ
การ
นักเรียนที่
ได้
ระดับ 3
เรียน
ขึ้นไป
เฉลี่ย
ระดับ 3
ขึ้นไป

1. ภาษาไทย
144
0
0
5
24
54
28
24
9
61
2. คณิตศาสตร์
133
0
8
20 27
23
19
28
8
55
3. วิทยาศาสตร์
133
0
17 12 17
23
37
8
19
64
4. สังคมศึกษา ฯ
133
0
0
0
1
19
56
40
17
113
5. ประวัติศาสตร์
87
0
0
0
2
12
53
16
4
73
6. สุขศึกษาและพล
133
0
0
1
2
4
19
22
85
126
ศึกษา
7. ศิลปะ
133
0
0
0
0
0
9
17
107 133
8. การงานอาชีพฯ
130
0
9
1
4
11
19
30
56
105
9. ภาษาต่างประเทศ
133
2
10
7
36
26
23
15
14
52
รวม 1159 2
44 46 113 172 263 200 319 782
ร้อยละ 100 0.17 3.80 3.97 9.75 14.84 22.69 17.26 27.52 67.47

42.36
41.35
48.12
84.96
83.91
94.74
100.00
80.77
39.10
67.47

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

มัธยมฯ 6

85

มัธยมฯ 5

43.75

มัธยมฯ 4

19.57
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียน
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย
ระดับ 3
ขึ้นไป

1. ภาษาไทย
112
0
0
13 14
21
15
35
14
64
2. คณิตศาสตร์
130 28 14 23 21
24
8
12
0
20
3. วิทยาศาสตร์
98
0
4
7
11
14
21
22
19
62
4. สังคมศึกษา ฯ
127
0
0
2
9
16
62
25
13
100
๕. ประวัติศาสตร์
85
0
0
0
2
10
52
17
4
73
6. สุขศึกษาและพล
129
0
0
0
0
0
0
13
116 129
ศึกษา
7. ศิลปะ
130
0
0
0
1
2
10
12
105 127
8. การงานอาชีพฯ
126
0
1
2
5
11
22
43
42
107
9. ภาษาต่างประเทศ
130
5
12 23 23
14
33
13
7
53
รวม 1067 33 31 70 86 112 223 192 320 735
ร้อยละ 100 3.09 2.91 6.56 8.06 10.50 20.90 17.99 29.99 68.88

ร้อยละ
ของ
นักเรียน
ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

57.14
15.38
63.27
78.74
85.88
100
97.69
84.92
40.77
68.88

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

มัธยมฯ 6

87.8

มัธยมฯ 5

40.82

มัธยมฯ 4

54.55
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 256๒
๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน

45.01

20.68

27.06

26.81

ระดับจังหวัด

54.46

25.74

29.48

31.12

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)

51.13

22.96

28.68

29.50

ระดับประเทศ

55.14

26.73

30.07

33.25

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น ม.3
60.00
55.14

54.46
51.13
50.00
45.01
40.00

30.00

26.73

25.74
20.68

27.06

29.48 28.68 30.07

31.12

33.25
29.50

26.81

22.96

20.00

10.00

0.00
ภำษำไทย

คณิตศำสตร์
ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

วิทยำศำสตร์
ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ภำษำอังกฤษ
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 25๖๑ – 256๒

ภาษาไทย

ปีการศึกษา
25๖๑
45.56

ปีการศึกษา
256๒
45.01

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
-0.55

คณิตศาสตร์

23.58

20.68

-2.9

วิทยาศาสตร์

31.76

27.06

-4.7

ภาษาอังกฤษ

25.49

26.81

1.32

รายวิชา/ปีการศึกษา

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๑ - 256๒
26.81

ภำษำอังกฤษ

25.49

27.06

วิทยำศำสตร์

31.76

20.68

คณิตศำสตร์

23.58

45.01

ภำษำไทย

45.56
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๖.๑.๓ ตารางพัฒนาการของค่าเฉลี่ยและ T-Score ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ค่าเฉลี่ย

วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

ค่า T-Score

ปี 2561

ปี 2562

พัฒนาการ

ปี 2561

ปี 2562

พัฒนาการ

45.56
25.49
23.58
31.76
31.60

45.01
26.81
20.68
27.06
29.89

-0.55
1.32
-2.9๐
-4.7๐
-1.71

44.47
46.57
45.97
46.06
45.77

43.04
59.73
62.12
68.34
58.31

-1.43
13.16
16.15
22.28
12.54

แผนภูมิพัฒนาการ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
80.00
68.34

70.00

50.00

62.12

59.73

60.00
44.47

43.04

46.57

45.97

46.06

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ปี ๒๕๖๑

คณิตศาสตร์

ปี ๒๕๖๒

วิทยาศาสตร์
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๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 256๒
๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับ/รายวิชา
ระดับโรงเรียน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

38.53

17.24

25.64

32.10

23.14

ระดับจังหวัด

39.75

21.89

27.42

34.09

25.19

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)

37.00

19.61

26.27

32.81

24.04

ระดับประเทศ

42.21

25.20

29.20

35.70

29.20

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น ม.6
45
40

42.21
39.75
38.53

37

35.7
34.09
32.81
32.1

35
29.2
27.42
26.29
25.41 25.64

30
25

29.20
25.19
24.04
23.14

21.89
19.61
17.24

20
15

10
5
0
ภำษำไทย

คณิตศำสตร์
ระดับโรงเรียน

วิทยำศำสตร์
ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

สังคมศึกษำ
ระดับประเทศ

ภำษำอังกฤษ
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๖.๒.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 25๖๑ – 256๒

ภาษาไทย

ปีการศึกษา
25๖๑
33.42

ปีการศึกษา
256๒
38.53

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
5.11

คณิตศาสตร์

19.84

17.24

-2.6

วิทยาศาสตร์

24.65

25.64

0.99

สังคมศึกษา

29.19

32.10

2.91

ภาษาอังกฤษ

20.20

23.14

2.94

รายวิชา/ปีการศึกษา

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๑ - 256๒
23.14

ภำษำอังกฤษ

20.2
32.1
29.19

สังคมศึกษำ

25.64
24.65

วิทยำศำสตร์

17.24
19.84

คณิตศำสตร์

38.53

ภำษำไทย

33.42
0

5

10

15

ปีการศึกษา 2562

20

25

30

ปีการศึกษา 2561

35

40

45
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๖.๒.๓ ตารางพัฒนาการของค่าเฉลี่ยและ T-Score ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ค่าเฉลี่ย

วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

ค่า T-Score

ปี 2561

ปี 2562

พัฒนาการ

ปี 2561

ปี 2562

พัฒนาการ

33.42
29.19
20.20
19.84
24.65
25.46

38.53
32.10
23.14
17.24
25.64
27.33

5.11
2.91
2.94
-2.60
0.99
1.87

41.37
42.50
42.67
44.69
44.71
43.19

49.43
57.74
59.58
60.71
63.52
58.20

8.06
15.24
16.90
16.02
18.81
15.01

แผนภูมิพัฒนาการ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
70.00
57.74

60.00

63.52

60.71

59.58

49.43

50.00
41.37

42.50

44.69

42.67

44.71

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
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๖.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ
ที่

รายการ

๑.

จานวนนักเรียนมีนาหนั
้ ก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
จานวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

จานวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ
จานวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)
จานวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น
จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๑. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา
และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร
๑๒. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
๑๓. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
๑๔. จานวนนักเรียนที่ทากิจ กรรมบาเพ็ญ ประโยชน์ต่ อสังคมทั้งในและนอก
โรงเรียน
๑๕. จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และบันทึกการสืบค้น
จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ*

511

90.76

563

๑๐๐.๐๐

๑
85
๐
12
7
3
3
116
41
563

0.17
15.09
๐.๐๐
2.13
1.24
0.53
0.53
98.30
100
๑๐๐.๐๐

563
563
563

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

563

๑๐๐.๐๐

7. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายการ
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
ห้องน้า/ห้องส้วม
สนามกีฬา
อาคารผลิตน้าดื่ม
บ้านพักนักการ
อาคารเก็บเครื่องมือช่าง

จานวน
๓ หลัง
๓ หลัง
๓ หลัง
๓ สนาม
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
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8. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณล่าสุด)
รายรับ
รายจ่าย
รายได้สถานศึกษา
(บาท)
(บาท)
ก. รายได้ที่จัดหาเอง
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ
2. เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจาหน่ายสิ่งของ
3. เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ
4. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบารุงการศึกษา
700,000
294,180.57
5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา
6. เงินที่ได้จากจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา
11,927.92
8. รายได้อื่น ๆ
ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน
1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
ให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง
2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อ
ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
377,800
166,751
2.1 เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา,
ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน, ในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน, ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ใน
การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา, ใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน, ในการ
ซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ
2.2 เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
450,000
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.3 เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
420,000
420,000
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
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รายได้สถานศึกษา

รายรับ
(บาท)

รายจ่าย
(บาท)

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
2,145,450
1,917,430.60
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up)
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
277,250
260,950
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน
572,094
420,774.75
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน
257,990
243,680
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
539,200
219,528
ค. เงินอื่น ๆ (ระบุ)
17,500
รวม
5,769,211.92 3,943,294.92
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณ
ล่าสุด
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จานวน 1,825,917.00 บาท
จานวน 2,723,898.21 บาท
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9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๙.๑ สภาพชุ ม ชนรอบบริ เ วณโรงเรี ย นมี ลั ก ษณะเป็ น ทุ่ ง นาและบ้ า นพั ก อาศั ย ของชุ ม ชน และ
มีประชากร ประมาณ ๒,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนเทศบาล ๔ ห้างค้าส่ง Makro
อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ความเป็นอยู่เหมือนชนบทเริ่มเข้าสู่ลักษณะ
ของชุมชนเมือง โดยทั่วไปมีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
๙.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗,๐๐๐ บาท
๙.๓ โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างดี ผู้ปกครองส่วนใหญ่
เข้าใจในบริบทของโรงเรี ยน มีแหล่งการค้าอยู่ใกล้กับโรงเรียน การเดินทางของนักเรียนและครูสะดวกรวดเร็ว
มีแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมอยู่ ใกล้ เคีย ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อจากัด โรงเรียนมีพื้นที่ค่อนข้างน้อย ทาให้มีพื้นที่จากัดในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ
สนามกีฬาส าหรั บนั กเรี ยนและชุมชนไม่เพียงพอ นักเรียนที่เข้าเรียนไม่สามารถคัดสรรได้ตามต้องการ ห้ องเรียน
ไม่เพียงพอ
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10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรี ย นชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีส ารอุปถัมภ์) จัดสอนตามหลั กสูตรสถานศึกษา ตามหลั ก สูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน
ดังแสดงในตารางดังนี้

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เวลาเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรู้ /กิจกรรม
 กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม
หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรมและ
การดาเนินชีวติ ในสังคม
 ภูมศิ าสตร์
 เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
 สุขศึกษา
 พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน(พืน้ ฐาน)
รายวิชาเพิม่ เติม
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวมเวลาเรียนทัง้ หมด
รวมหน่วยกิตทีไ่ ด้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)

๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)

๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)

๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)

๘๐(๒ นก.)

๘๐(๒ นก.)

๘๐(๒ นก.)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔ - ๖
๒๔0(๖ นก.)
๒๔0(๖ นก.)
๒๔0(๖ นก.)
240(6 นก.)
๘0(๒ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๒๔0(๖ นก.)
1,760(44 นก.)
แผนวิทย์-คณิต แผนศิลป์-ภาษา
360(๑๘ นก.) 360(๑๘ นก.) 360(๑๘ นก.)
2,080 (๕๒ นก.) 2,040(๕๑ นก.)
๔๐ ช.ม.

๔๐ ช.ม.

๔๐ ช.ม.

๑๒๐ ช.ม.

๔๐ ช.ม.
๔๐ ช.ม.
๔๐ ช.ม.
๒๔ ช.ม.
๔๐ ช.ม.
๔๐ ช.ม.
๑๒๐ ช.ม.
๑๖ ช.ม.
๑๖ ช.ม.
๑๖ ช.ม.
๖๐ ช.ม.
๑๒๐ ช.ม.
๑๒๐ ช.ม.
๑๒๐ ช.ม.
๓๐๐ ช.ม.
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.) แผนวิทย์-คณิต แผนศิลป์-ภาษา
3,720(93 นก.)
3,840(96 นก.) 3,800(95 นก.)

จานวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๔๐๐ ชั่วโมง
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๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑.๑ ห้องสมุด มีพื้นที่ขนาด ๑๒๘ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจานวน ๒,๐๗๖ เล่ม มีวารสาร
ให้บริการจานวน ๒ ฉบับ นิตยสาร ๑๑๐ ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม -คืน ใช้ระบบดิวอี้ ไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนงดให้บริการ
ห้องสมุดเนื่องจากกาลังปรับปรุงระบบการให้บริการ
๑๑.๒ ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๑๓ ห้อง จาแนกเป็น
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๓ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๒ ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ๑ ห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศูนย์นิทรรศการอาเซียน
จานวน ๑ ห้อง
ห้องดนตรี
จานวน ๑ ห้อง
ห้องนาฏศิลป์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศิลปะ
จานวน ๑ ห้อง
ห้องมัลติมีเดีย
จานวน ๑ ห้อง
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
จานวน ๑ ห้อง
๑๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จานวน ๘๓ เครื่อง จาแนกเป็น
๑) ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ๗๐ เครื่อง
๒) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๗๐ เครื่อง
โดยมีจานวนนักเรียนที่ใช้บริ การสืบค้นข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย
๑๖๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๗ ของนักเรียนทั้งหมด
๓) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(สานักงาน) จานวน ๑๓ เครื่อง
๑๑.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

๑
๒
๓
๔

ชื่อแหล่งเรียนรู้

อาคารผลิตน้าดื่มดี
ศูนย์นิทรรศการอาเซียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

๑๒๑
๑๔๕
๕๖๔
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๑๑.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่

๑
๒
๓
๔
๕

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศูนย์ราชการจังหวัดกาแพงเพชร
ค่ายลูกเสือจังหวัดกาแพงเพชร
วัดหนองปลิง

๑
๑๔
๑
๑
๑

๑๑.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
ที่

๑

ชื่อ-สกุล

พระใบฎีกาสาคร อารยธมฺโม

ให้ความรู้เรื่อง

พระพุทธศาสนา

จานวนครั้ง/ปี

๓๖
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๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
1๒.1 ผลงานดีเด่น
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ผลงานครู
นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
งานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
งานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
นางสาวอภิญญา
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
กลางหล้า
คัดลายมือภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
วาดภาพระบายสี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นางอังคณา พึ่งพัก
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
กล่าวสุนทรพจน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นางสาวอภิญญา
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
กลางหล้า
คัดลายมือภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางสาวมณฑา แก้วทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
คัดลายมือภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นางสาวมณฑา แก้วทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
คัดลายมือภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

-

-

5-7
มิถุนายน
2562

เทศบาลนครเชียงราย

5-7
มิถุนายน
2562

เทศบาลนครเชียงราย

5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
6-7
มิถุนายน
2562
7-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562

เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
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ประเภท

นางสาวพิมาลมาศ
มงคลการ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางเพชรดา แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นางสาวพิมาลมาศ
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
มงคลการ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นายบวงสวง น้อมเศียร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นางสาวสุกานดา ยางศรี ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางกรวิพา สาโรง
ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมCross word
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางสาวอรนุช เพียลาด ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมCross word
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางกรวิพา สาโรง
ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญทองแดง Cross word
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางสาวอรนุช เพียลาด ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญทองแดง Cross word
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางสาวอรนุช เพียลาด ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญทองแดง Spelling Bee
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางกรวิพา สาโรง
ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญเงิน Spelling Bee
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

เทศบาลนครเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

นางสาวอรนุช เพียลาด

ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญเงิน Spelling Bee
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญเงิน คัดลายมือภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญทองคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ เหรียญทอง สุนทรพจน์ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม
สุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม
สุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
คัดลายมือภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
คัดลายมือภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
คัดลายมือภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

นางสาวอภิญญา
กลางหล้า
นางสาวอภิญญา
กลางหล้า
นางสาวอภิญญา
กลางหล้า
นางอังคณา พึ่งพัก
นางสาวกชกานต์
แสงอธิวัชร์
นายรณชัย บุญประจวบ
นางสาววรินทร์ น้อยแสง
นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
นางสาววรินทร์ น้อยแสง
นางสาววรินทร์ น้อยแสง
นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันซูโดกุ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน A-math
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขัน A-math
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขัน A-math
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขัน A-math
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางเพชรดา แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองการเขียน Home Page
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองการเขียน Home Page
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
การเขียน Home Page
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
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นางสาวละเอียด บดีรัฐ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางจุฑารัตน์ ศรีคา
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นายคณวรา สิละบุตร
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นายคณวรา สิละบุตร
ผู้ฝึกสอนนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางสาวกรรณิกา
ผู้ฝึกสอนนักเรียน
ทองอาจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันการประกวดสื่อภาพนิ่ง
inforgraphic
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางสาวพิมลมาศ
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
มงคลการ
การแข่งขันการประกวดสื่อภาพนิ่ง
inforgraphic
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางเพชรดา แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันการประกวดสื่อภาพนิ่ง
inforgraphic
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางสาวจาเนียร ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร

4 - 5 ก.ค.
2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

4 - 5 ก.ค.
2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

4 - 5 ก.ค.
2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

4 - 5 ก.ค.
2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

4 - 5 ก.ค.
2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
จรวดขวดน้า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
จรวดขวดน้า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
จรวดขวดน้า ระดับม. 1 - 3

4 - 5 ก.ค.
2562

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
จรวดขวดน้า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางนาตยา ฤทธิธรรม
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นายเอนก นันทรากร
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชมเชยอันดับ ๑
กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด

นางสาวสมจิตร
นามกระโทก
นายฉัตรชัย ทองจรัส
นางสาวสมจิตร
นามกระโทก
นายเอนก นันทรากร
นางสาวจาเนียร ชูช่วย
นางสาวสมจิตร
นามกระโทก
นางนาตยา ฤทธิธรรม
นางนาตยา ฤทธิธรรม
นายเอนก นันทรากร

4 - 5 ก.ค.
2562
4 - 5 ก.ค.
2562
4 - 5 ก.ค.
2562
4 - 5 ก.ค.
2562
4 - 5 ก.ค.
2562
4 - 5 ก.ค.
2562
4 - 5 ก.ค.
2562

4 - 5 ก.ค.
2562
4 - 5 ก.ค.
2562
7 ส.ค.
2562
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชมเชยอันดับ ๑
กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ผู้ฝึกสอนรางวัล เหรียญทองการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนรางวัล เหรียญทองการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นางสาวกชกานต์
ผู้ฝึกสอนรางวัล เหรียญทองการประกวด
แสงอธิวัชร์
แปรรูปอาหาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นายคณวรา สิละบุตร
ผู้ฝึกสอนรางวัล เหรียญทองการประกวด
แปรรูปอาหาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นักเรียน
เด็กหญิงกรรณิการ์
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
ขวัญยืน
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
นางสาวพรนภา ผิวพรม เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
เด็กหญิงอาทิตยา
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิยาภรณ์
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
เด็กหญิงกิตติญา
เหรียญทอง คัดลายมือภาษาไทย
ดอนไพวัลย์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
นางสาวน้าผึ้ง บัวเย็น

เหรียญทอง วาดภาพระบายสี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

นางสาวสุพัชญ์
เพียรรัตน์

เหรียญทอง วาดภาพระบายสี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

7 ส.ค.
2562
21 - 23 ธ.ค.
2562

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 - 23 ธ.ค.
2562

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 - 23 ธ.ค.
2562

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 - 23 ธ.ค.
2562

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562

เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
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เด็กหญิงยลรดี เสาวรส

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

เหรียญเงินกล่าวสุนทรพจน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

นางสาวสุพิชชา วีระคา เหรียญเงินกล่าวสุนทรพจน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางสาวณิชารีย์
ตรีกิดากร

เหรียญเงินคัดลายมือภาษาไทย
ระดับ ม.4-.6

เด็กชายภาคิไนย ขามี

เหรียญเงินทักษะทางคอมพิวเตอร์
ระดับ ม.๑-๓

นายธีราวุฒิ ช้างอ่า

เหรียญเงินทักษะทางคอมพิวเตอร์
ระดับ ม.4-.6

เด็กหญิงจิตรสุภา
ทองสีสังข์

เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับม.๑-๓

เด็กหญิงรวิวรรณ
รัตนเมือง

เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงศศิธร
โพธิยานนท์

เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับ ม.๑-๓

นางสาวภูพิงค์
พิณเมืองทอง

เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.4- 6

เด็กชายอัครพล
ทองด้วง
เด็กหญิงปัทมาภรณ์
เกษแก้ว
นายชินกร ด้วงรักษา

เข้าร่วมกิจกรรม Cross word
ระดับ ม.๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม Cross word
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองแดง Cross word
ระดับ ม.๔-๖
เหรียญทองแดง Spelling Bee
ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงสุภาพร
ปานบางปู

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
5-7
มิถุนายน
2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

เด็กหญิงนภัสสร
พวงรัตน์
เด็กหญิงธันย์ชนก
รุ่งโรจน์
เด็กชายวุฒิชัย
วงษ์ธรรม
นายทนชัย
แป้นเพชรอาพรสี
นางสาวคณิสสร
พุทธสังข์
เด็กหญิงกิตติญา
ดอนไพวัลย์
เด็กหญิงกาญจนาพร
แสงภารา
นางสาวกัญญา ไทยสงค์

เหรียญทองแดง Spelling Bee
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองแดง Spelling Bee
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองแดง Spelling Bee
ระดับม.๑-๓
เหรียญเงิน Spelling Bee ระดับ ม.๔-๖

เด็กหญิงยลรดี เสาวรส

รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง
สุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองแดงสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับ ม.๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรมสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับ ม.๔-๖
เข้าร่วมกิจกรรมสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับ ม.๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรมสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับ ม.๔-๖
เหรียญเงินคัดลายมือภาษาจีน
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองคัดลายมือภาษาจีน
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญเงินคัดลายมือภาษาจีน
ระดับ ม.๔-๖
เหรียญเงินคัดลายมือภาษาจีน ระดับม.๔-๖

นางสาวรวิวรรณ
รัตนเมือง
นางสาวกรกฎ
แสงภารา
เด็กหญิงฟ้า
นางสาวจุฑามาศ
คาทอง
เด็กหญิงสุธาสินี พัดดา
เด็กหญิงวรรณิษา
นาคสุข
นางสาวจอมขวัญ
เชียงมูล
นางสาวธันยพร
อินจันทร์
เด็กหญิงจิตรสุภา
ทองสีสังข์

เหรียญเงิน Spelling Bee ระดับ ม.๔-๖
เหรียญเงินคัดลายมือภาษาไทย
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองแดงคัดลายมือภาษาไทย
ระดับม.๑-๓
เหรียญทองคัดลายมือ ระดับ ม.๔-๖

เหรียญเงินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.๑-๓

วันที่ได้รับ

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

หน่วยงานที่ให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
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เด็กชายศุภกร
หาดทราย
เด็กหญิงกัญญารัตน์
อินเมฆ
เด็กหญิงปุณยาพร
แก้วใน
เด็กชายกิตติศักดิ์
นนทะพัฒน์
เด็กชายมงคลชัย
อุดมศิลป์
เด็กชายไพโรจน์
ขุนแก้ว
เด็กชายธนโชติ
หนองหลวง
นายเกียรติศักดิ์
อินทพงษ์
นางสาวธิติมา
พวงสมบัติ
นายอลงกรณ์ น้าทิพย์
นางสาวดรุณี แซ่ฉั่ว
เด็กชายภาขิไนย ขามี
เด็กชายเมธาสิทธิ์
สาราญทิพย์
นายธีราวุฒิ ช้างอ่า
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงจิรพร ภู่สงค์
นายนาชัย ขันอินทร์
นางสาวกาญจนา
บรรดาศักดิ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองการแข่งขัน A-math
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองการแข่งขัน A-math
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-math ระดับ
ม.๑-๓
เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-math
ระดับม.๑-๓
เหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับ ม.๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับ ม.๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับ ม.๔-๖
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับ ม.๔-๖
เหรียญเงินการแข่งขัน A-math
ระดับ ม.๔-๖
เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-math ระดับ
ม.๔-๖
ชนะเลิศ เหรียญทองการเขียน Home
Page ระดับม.๑-๓
ชนะเลิศ เหรียญทองการเขียน Home
Page ระดับ ม.๑-๓
เหรียญเงินการเขียน Home Page
ระดับ ม.๔-๖
เหรียญทองการแข่งขันมารยาทไทย
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองการแข่งขันมารยาทไทย
ระดับม.๑-๓
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ม.๔-๖
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ม.๔-๖

31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562
31 ก.ค - 2
ส.ค. 2562

หน่วยงานที่ให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

เด็กหญิงจิราพร ภู่สงค์

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย
ระดับ ม.๑-๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑

เด็กชายธนภัทร

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย
ระดับ ม.๑-๓

นางสาวกาญจนา
บรรดาศักดิ์

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย
ระดับ ม.๔-๖

นายนาชัย ขันอินทร์

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย
ระดับ ม.๔-๖

นางสาวน้าผึ้ง บัวเย็น

รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองการ
แข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ระดับ ม.๔-๖
เหรียญทองการแข่งขันวาดดภาพลายเส้น
(Drawing) ระดับ ม.๔-๖

19 - 21
กันยายน
2562
19 - 21
กันยายน
2562
19 - 21
กันยายน
2562
19 - 21
กันยายน
2562
20 - 21
กันยายน
2562
21 - 21
กันยายน
2562
22 - 21
กันยายน
2562
23 - 21
กันยายน
2562
24 - 21
กันยายน
2562
25 - 21
กันยายน
2562
26 - 21
กันยายน
2562
27 - 21
กันยายน
2562

นางสาวสุพัชญ์
เพียรรัตน์

เด็กหญิงกชกรณ์ คาเสย เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓
เด็กหญิงจันจิรา บุญมี

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงจิราภรณ์
หลารอด

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓

นางสาวภัสสร ทับคา

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔-๖

นางสาวอลิตา จิตสว่าง

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔-๖

นางสาวอัญชลี
ลักษณะมีศรี

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔-๖

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นางสาวนีรชา อุดมศิลป์

เหรียญทองการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔-๖

นางสาววันนิสา ใจสืบ

เหรียญทองการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔-๖

นางสาวศิวนาถ
สิงห์อะนันต์

เหรียญทองการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔-๖

เด็กชายวิศิษฐ์ กลิน่ เพ็ญ เหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)
ระดับ ม.๑-๓
เด็กชายศิวกร กนกสิงห์ เหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)
ระดับ ม.๑-๓
เด็กชายวันเฉลิม
เหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องบินพลัง
ปานน้อย
ยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ
ระดับ ม.๑-๓
เด็กชายโยธิน เครือมณี เหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ
ระดับ ม.๑-๓
นางสาววิลาวรรณ ศรีธนู เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓
นางสาวกัญญา ไทยสงค์ เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับ ม.๔-๖
เด็กชายณัฐวุฒิ มั่งไคร้

เหรียญทองแดงการแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ระดับ ม.๑-๓

นางสาวธิดา วงศ์ตั้ง

เหรียญเงินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
ระดับ ม.๔-๖

เด็กหญิงเกสรา ดวงสามี เหรียญเงินการแข่งขันพินิจวรรณคดี
ระดับ ม.๑-๓

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

28 - 21
กันยายน
2562
29 - 21
กันยายน
2562
30 - 21
กันยายน
2562
31 - 21
กันยายน
2562
32 - 21
กันยายน
2562
33 - 21
กันยายน
2562
34 - 21
กันยายน
2562
35 - 21
กันยายน
2562
36 - 21
กันยายน
2562
37 - 21
กันยายน
2562
38 - 21
กันยายน
2562
39 - 21
กันยายน
2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
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นางสาวคณิสสร
พุทธสังข์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

เหรียญทองแดงการแข่งขันพินิจวรรณคดี
ระดับ ม.๔-๖

เด็กชายณัทภูกิจ
ธฤตภัชทรานนท์

เหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)
ระดับ ม.๑-๓
นางสาวศิริวรรณ ลาทรง เหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.๔-๖
เด็กหญิงยลรดี เสาวรส
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เครือมณี
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีดา
นางสาวทรายแก้ว
ภูริบริบูรณ์

รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง
การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองแดงการแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญทองแดงการแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)
ระดับ ม.๑-๓
เหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.๔-๖

นางสาวธิติมา พวงสมบัติ เหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.๔-๖
เด็กหญิงกิตติญา
ดอนไพวัลย์

เหรียญเงินการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย
ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงนภัส รุ่งวิทยา

เหรียญเงินการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย
ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงปัทมาภรณ์
เกษแก้ว

เหรียญเงินการแข่งขันต่อศัพท์ภาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.๑-๓

เด็กชายอัครพล ทองด้วง เหรียญเงินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.๑-๓

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

40 - 21
กันยายน
2562
41 - 21
กันยายน
2562
42 - 21
กันยายน
2562
43 - 21
กันยายน
2562
44 - 21
กันยายน
2562
45 - 21
กันยายน
2562
46 - 21
กันยายน
2562
47 - 21
กันยายน
2562
48 - 21
กันยายน
2562
49 - 21
กันยายน
2562
50 - 21
กันยายน
2562
51 - 21
กันยายน
2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

นายทนชัย
แป้นเพชรอาพรสี

เหรียญทองแดงการแข่งขันต่อศัพท์
ภาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.๔-๖

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑

เด็กหญิงฟ้า

เหรียญทองแดงการแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงสุวรรณวลี
ปักษาสุข

เหรียญทองแดงการแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับ ม.๑-๓

นางสาวกัญญารัตน์
กิติราช

เหรียญเงินการแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับ ม.๔-๖

นางสาวจรรยพร
กลิ่นบัว

เหรียญเงินการแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับ ม.๔-๖

52 - 21
กันยายน
2562
53 - 21
กันยายน
2562
54 - 21
กันยายน
2562
55 - 21
กันยายน
2562
56 - 21
กันยายน
2562
57 - 21
กันยายน
2562
58 - 21
กันยายน
2562
59 - 21
กันยายน
2562
60 - 21
กันยายน
2562
61 - 21
กันยายน
2562
62 - 21
กันยายน
2562
63 - 21
กันยายน
2562

นางสาวมัทรี แสนเพียรดี เข้าร่วมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ระดับ ม.๔-๖
นายอานนท์ จานนอก

เข้าร่วมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ระดับ ม.๔-๖

นายณัฐกานต์
แก้วคล้าย

เหรียญทองการแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับ ม.๔-๖
เหรียญทองการแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับ ม.๔-๖
ชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓
ชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓
ชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓

นายเอกชัย ข่ายทอง
เด็กหญิงจิตรสุภา
ทองสีสังข์
เด็กหญิงรวิวรรณ
รัตนเมือง
เด็กหญิงศศิธร
โพธิยานนท์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นางสาวนิติญา หมื่นไกร เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.๔-๖
นายพิทยา จ้อยโทน
เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.๔-๖
นายเจตนรินทร์ ปลิวมา เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.๔-๖
เด็กชายไพโรจน์ ขุนแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.๑-๓
นายเกียรติศักดิ์
อินทพงษ์

เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.๔-๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์
อินเมฆ

เหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงปุณยาพร
แก้วใน

เหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.๑-๓

นายอลงกรณ์ น้าทิพย์

เหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.๔-๖

เด็กชายศุภกร หาดทราย เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.๑-๓
นางสาวกรรณิการ์
ขวัญยืน

ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงพิชญาภา
พลอาชา

ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงฟ้าใส ใจแสน

ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.๑-๓

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

64 - 21
กันยายน
2562
65 - 21
กันยายน
2562
66 - 21
กันยายน
2562
67 - 21
กันยายน
2562
68 - 21
กันยายน
2562
69 - 21
กันยายน
2562
70 - 21
กันยายน
2562
71 - 21
กันยายน
2562
72 - 21
กันยายน
2562
73 - 21
กันยายน
2562
74 - 21
กันยายน
2562
75 - 21
กันยายน
2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

เด็กหญิงสายน้า
ชาญนุชิต

ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงอาทิตยา
วิยาภรณ์

ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.๑-๓

เด็กหญิงอารยา
ดวงใจแก้ว

ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.๑-๓

นางสาวจอมขวัญ
เชียงมูล

ชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดแปรรูป
อาหาร ระดับ ม.๔-๖

นางสาวธันยพร
อินจันทร์

ชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดแปรรูป
อาหาร ระดับ ม.๔-๖

นางสาวสุรีพร วรรณา

ชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดแปรรูป
อาหาร ระดับ ม.๔-๖

นางสาวกรกฏ แสงภารา เหรียญทองการแข่งขันการพูดทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับม. 4 - 6

วันที่ได้รับ

76 - 21
กันยายน
2562
77 - 21
กันยายน
2562
78 - 21
กันยายน
2562
79 - 21
กันยายน
2562
80 - 21
กันยายน
2562
81 - 21
กันยายน
2562
4 - 5 ก.ค.
2562

นายกรวิชญ์ สมโภชน์

เหรียญเงินการแข่งขันการประกวด
สื่อภาพนิ่ง inforgraphic ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นายชนาธิป เสนามารถ

เหรียญเงินการแข่งขันการประกวด
สื่อภาพนิ่ง inforgraphic ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นายพิทยา จ้อยโทน

เหรียญเงินการแข่งขันการประกวด
สื่อภาพนิ่ง inforgraphic ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นายเอกชัย ข่ายทอง

เหรียญเงินการแข่งขันการประกวด
สื่อภาพนิ่ง inforgraphic ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นายไกรสร แสนเฮ้อ

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

หน่วยงานที่ให้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

นางสาวอลิตา จิตสว่าง

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นางสาวอัญชลี
ลักษณะมีศรี

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นางสาวชลธิชา
กลิ่นเกสร

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นางสาวเบญจมาศ
วิจิตรปัญญา

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นางสาวศิริวรรณ ลาทรง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นายธนากร เขียวเล็ก

เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นายนัฐวีร์ เอี่ยมพ่วง

เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นายวินัย เคนทอง

เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

นางสาวน้าผึ้ง บัวเย็น

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดภาพวาด
จิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 4 - 6

4 - 5 ก.ค.
2562

เด็กชายพชรดนัย ยินดี

เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับ ม. 1 - 3

4 - 5 ก.ค.
2562

เด็กชายวันเฉลิม
ปานน้อย

เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับ ม. 1 - 3

4 - 5 ก.ค.
2562

เด็กชายสายน้า
ชาญนุชิต

เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับ ม.1 - 3

4 - 5 ก.ค.
2562

หน่วยงานที่ให้

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ม.1 - 3

4 - 5 ก.ค.
2562

เด็กชายศุภกร หาดทราย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ม.1 - 3

4 - 5 ก.ค.
2562

เด็กชายเศรษฐดา
เพชรล้อม

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ม. 1 - 3

4 - 5 ก.ค.
2562

นางสาวกรรณิการ์
ขวัญยืน

เหรียญทองกิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับ ม. 1 - 6

7 ส.ค.
2562

นางสาวพรนภา ผิวพรม

เหรียญทองกิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับ ม. 1 - 6

7 ส.ค.
2562

เด็กหญิงอาทิตยา
วิยาภรณ์

เหรียญทองกิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับ ม. 1 - 6

7 ส.ค.
2562

นางสาวกรรณิการ์
ขวัญยืน

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม. 1 - 3

21 - 23 ธ.ค.
2562

เด็กหญิงพิชญาภา
พลอาชา

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม. 1 - 3

21 - 23 ธ.ค.
2562

เด็กหญิงฟ้าใส ใจแสน

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม. 1 - 3

21 - 23 ธ.ค.
2562

เด็กหญิงสายน้า
ชาญนุชิต

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม. 1 - 3

21 - 23 ธ.ค.
2562

เด็กหญิงอาทิตยา
วิยาภรณ์

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม. 1 - 3

21 - 23 ธ.ค.
2562

เด็กหญิงอารยา
ดวงใจแก้ว

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม. 1 - 3

21 - 23 ธ.ค.
2562

เด็กชายพีรัช นีระวงษ์

หน่วยงานที่ให้

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

นางสาวจอมขวัญ
เชียงมูล

เหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร
ระดับ ม. 4 - 6

นางสาวธันยพร
อินจันทร์

เหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร
ระดับ ม. 4 - 6

นางสาวสุรีพร วรรณา

เหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร
ระดับ ม. 4 - 6

นายเกียรติศักดิ์
อินทพงษ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
หมากรุกไทย ระดับประเภท 18 ปีชาย

หน่วยงานที่ให้

21 - 23 ธ.ค. สานักงานคณะกรรมการ
2562
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
21 - 23 ธ.ค. สานักงานคณะกรรมการ
2562
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
21 - 23 ธ.ค. สานักงานคณะกรรมการ
2562
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
17 - 26 กรมส่งเสริมการปกครอง
ต.ค. 2562 ท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลนคร
แม่สอด

1๒.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลสาเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการ
ปฏิบัติ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ที่

๑

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ

โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

อธิบายตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หรือระดับความสาเร็จ

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

๑๒.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดาเนินการตามนโยบายชาติ 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
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๑๐. โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLIT
๑๑. โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Thinking School
๑๒. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
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๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน(ไม่ได้ประเมินตัวบ่งชี้นี้)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พั ฒ นาการของการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยสถานศึ ก ษาและ
ต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

นาหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐
๑๐.๐
๑๐.๐
๑๐.๐
๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.๘๘
๙.๖๗
๘.๙๒
๘.๘๖
๐.๐๐
๘.๐๐
๔.๘๐
๔.๙๒

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๘๐.๐๐

๗๕.๐๕

ดี

 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๗๕.๐๕
 รับรอง  ไม่รับรอง
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

กรณีที่ไม่ได้รับการรับรองเนื่องจาก.........................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้ เรี ย นควรได้ รั บ การพัฒ นาความสามารถทั้ง ในด้า นความรู้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าตามที่กาหนดในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนฝึ กคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาและเรียนรู้
ด้วยตนเอง เช่น แบบฝึก โครงการ สรุป หรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น
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ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรดาเนิ น การให้ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้นฐานมี การประชุ มกั นอย่างน้ อ ย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้งและให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปขั้นหนึ่ง
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการประชุม ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และชุ ม ชนให้ ม ากขึ้ น โดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ และควรมี ม าตรการเชิ ง รุ ก เข้ า ไปประสานงาน
และร่วมกิจกรรมในชุมชนทุกโอกาสเป็นประจาสม่าเสมอ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาควรนาผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบวัด และแบบทดสอบ
ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และควรส่งเสริมให้ครู
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนาผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่ อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็น ส าคัญ
โดยเน้นให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานและวางแผนการดาเนินงานทุกขั้นตอน

๑๕. การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้านผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถทั้งในด้านความรู้ ความจา ความเข้าใจ
การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าตามที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบั บ ปรั บปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน
เป็นสาคัญและทักษะการคิดตามแนวคิด Thinking School ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนฝึก
คิด ฝึ กปฏิบั ติ ฝึ กแก้ปั ญหาและเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง โรงเรียนได้ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนได้ท าการฝึ กตามแบบฝึ ก
โครงการ หรือสรุปรายงาน ทาการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนได้ดาเนินการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมกันอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้งและให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปขั้นหนึ่ง
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการประชุม มีโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนและสถานศึกษา มีการประชุมปรึกษาหารือและร่วมกิจกรรมในชุมชนทุกโอกาสเป็นประจาสม่าเสมอ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนนาผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบวัด และ
แบบทดสอบของครู ไปพัฒ นาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดย
ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้
จัดให้ครูมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานและวางแผนการดาเนินงานทุกขั้นตอน มีการรวมกลุ่มการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อแก้ปัญหาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
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๑๖. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑๖.๑ การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย
โดยแบ่งเป็น ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายแผนงานงบประมาณ ผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA และอธิบายการนามาใช้ในบริบทของสถานศึกษา
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 ด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมสู่อาเซียน
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
๔. ปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้
๕. ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณ
ลักษณอันพึงประสงค์
2. ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่
อาเซียน
3. ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ี
4. ยุทธศาสตร์
ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้มีความพร้อม
และเอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณอันพึงประสงค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ฝ่ายวิชาการ
ความสามารถสู่ความเป็นเลิศพร้อมสู่อาเซียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.2 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.1 กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4.2 กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์
5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบุคคล

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

7. ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการบริหารและ
จัดการศึกษาในการพัฒนา
ท้องถิ่น

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาในการ
พัฒนาท้องถิ่น

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงบประมาณ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนาเศรฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
น้าดื่มดี (DEE) ธนาคารเด่น

ตอนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเยี่ยม
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ดาเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุ ณ ลั ก ษณะ ของผู้ เ รี ย นตลอดปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาโดยมี กิ จ กรรมและโครงการเพื่ อ ยกระดั บ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้
โรงเรียนดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคานวณได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา สามารถคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่ างถูกต้อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลั กสู ตรที่ส ถานศึกษากาหนดและมีความรู้
พื้นฐาน เจตคติที่ดีต่อการทางานอาชีพ โดยโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก
กิจกรรมหรือโครงการได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(วันคริสต์มาส) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะภาษาจีน(ตรุษจีน) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริ มการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิ ศด้านคณิตศาสตร์ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศงานช่าง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงเครื่องสายไทย โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านศิลปะการแกะโฟม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนาฏศิลป์ไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
กีฬาเปตอง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โครงการส่ งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ กี ฬาวอลเลย์ บ อล (sbmld) โครงการส่ งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ
งานประดิ ษ ฐ์ (sbmld) โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นงานอาหารไทย (sbmld) โครงการส่ ง เสริ ม
ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ (sbmld) โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน (sbmld) โครงการ
มัคคุเทศก์น้อย โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้ านดนตรี และ
โครงการสอนซ่อมเสริม
กิจกรรมดาเนินการได้แก่ กิจกรรมการทดสอบการอ่าน เขียน ท่องบทอาขยานภาษาไทย กิจกรรม
การทดสอบทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องผู้ เ รี ย น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การคิ ด แนว Thinking School

๖๒
กิจกรรมการประดิษฐ์ชิ้นงานจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการสร้างชิ้นงาน
ทางคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการประเมินทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน
ด้านโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยม
รั กชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ และปฏิบั ติตนเป็ นคนดีของสั งคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น ยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล บนความหลากหลายทางสังคม รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี กิจกรรม/โครงการ
ที่โรงเรียนดาเนินการได้แก่ โครงการพิธีไหว้ครู โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการวันพ่อ
แห่ ง ชาติ โครงการส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย น โครงการวั น ส าคั ญ ทางศาสนา โครงการสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการทาบุญโรงเรียนและวันขึ้นปีใหม่ โครงการโรงเรียนธนาคาร โครงการ
สอบธรรมศึกษา โครงการวันภาษาไทย โครงการภาษาวันละคา โครงการวันสุนทรภู่ โครงการอบรมและศึกษา
เพิ่มประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการผลิตน้า
ดื่ม โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โครงการ TO BE NUMBER ONE "ชากังราววิทยา" โครงการกีฬากลุ่ม
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและนันทนาการ(วัน
เด็ก) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านกีฬา โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักเรียน
ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมหล่อ
เทียนจานาพรรษา ประเพณีในท้องถิ่น เช่น ประเพณีนบพระเล่นเพลง งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกาแพงเพชร
เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรั กษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย รู้คุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
ในฐานะเมืองมรดกโลก กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เรียน
และกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี
๒. ผลการดาเนินงาน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้ เรี ย นร้ อยละ 78.46 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารและการคิด
คานวณสูงกว่าที่สถานศึกษา (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๕๕)
๒) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๙๗.1๐ มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สูงกว่าที่สถานศึกษา เห็นได้จากชิ้นงานหรือภาระงานที่
ผู้สอนให้ผู้เรียนทาตามแนวคิด Thinking School (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๕๕)
๓) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๘๘.๐๖ มี ค วามสามารถในการสร้า งนวัต กรรม สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ตั้ งไว้
ดังจะเห็นได้จากผู้เรียนสามารถคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่
ที่ไม่ซ้าของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
ด้ ว ยตนเองอย่ า งมี ห ลั ก เกณฑ์ ท าให้ มี ผ ลงานแปลกใหม่ ห ลายชิ้ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ต นเองและสั ง คม
เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น งานเขียน งานศิลปะการแกะโฟม และงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารา งานสร้างชิ้นงาน
จากเศษวัส ดุด้ว ยงานเชื่ อ ม ชิ้น งานสร้ างสรรค์ จากงานประดิ ษฐ์ ด อกไม้ ใบตอง ซึ่งผู้ เรียน สามารถอธิ บ าย
รายละเอียดของผลงานที่คิดขึ้นได้อย่างชัดเจน (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๕๕)

๖๓
๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙3.๕0 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ 9๐)
๕) ผู้ เรี ย นร้ อยละ ๕๖.๙๐ มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามหลั กสู ตรที่ส ถานศึ กษาก าหนด
โดยมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๕๕)
๖) ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๙๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีค่าสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ ๙๐.๒๐ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
2) ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๘๒ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา, ประเพณีส ารทไทยกล้ ว ยไข่ เมื อ งก าแพงเพชร, ประเพณีนบพระเล่ นเพลง และเข้าร่ว มกิจ กรรม
แสง สี เสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรซึ่งเป็นมรดกโลก (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
๓) ผู้ เ รี ย นยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและหลากหลาย ร้ อ ยละ ๙๙.๒๔
(ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
๔) ผู้เรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และจิตสังคม ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ ๙๗.๕๒ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๐)
3. จุดเด่น
๓.๑ คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๓.๒ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเมืองชากังราว
4. จุดควรพัฒนา
๔.๑ ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณของผู้เรียน
๔.๒ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๕.ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานสะเต็มทุกคน
๕.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกาลังกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๕.๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเมืองกาแพงเพชรในด้าน
อื่น ๆ
๖.นวัตกรรม
การประดิษฐ์งานจาลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทยและงานร้อยมาลัย
การแปรรูปอาหาร

๖๔
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
1.1 โรงเรี ย นมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ว่ า “ผู้ เ รี ย นมี ค วามเป็ น เลิ ศ ตามอั จ ฉริ ย ภาพ ด้ ว ยการบริ ห าร
โดยใช้โ รงเรี ย นเป็ น ฐานในการพัฒ นาท้ องถิ่นภายใต้ ความพร้ อ มด้า นทรั พยากรและหลั กสู ตรสถานศึ ก ษา
ตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งพร้ อมสู่ อาเซียน” โดยมีพันธกิจคือ (1) ส่ งเสริ มและพัฒ นาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ
ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน (3) ส่งเสริมและ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี (4) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาด้า นทรัพ ยากรทางการศึ ก ษาให้ มี
ความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ (5) ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพแบบวงจร เดมมิ่ง (PDCA) ผสาน
การจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
1.๓ สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นประจาทุกปีเพื่อปรับให้หลักสูตรมีความเหมาะสม
กับผู้เรียนตามศักยภาพ มีการประเมินหลักสูตรทุกครั้งก่อนการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี ในการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามอัจฉริยภาพของตนเองโดยมีการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามทีผ่ ู้เรียนถนัดและอยากเรียนรู้
1.๔ สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริม สนั บสนุน
ให้ ผู้ ส อนได้ พัฒ นาตนเอง จั ดกิจ กรรม PLC กระบวนการวิจั ย ในชั้น เรี ยน และนากระบวนการของชุ ม ชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.๕ สถานศึกษาจั ดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัยปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางดนตรี ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ห้องปฏิบั ติการทางนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการทางช่าง ห้องปฏิบัติการ
ทางคหกรรม และห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
1.๖ สถานศึ ก ษาจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและ
การจั ดการเรีย นรู้ ที่เหมาะสมกับ สภาพของสถานศึกษา เช่น ดาเนินการโครงการพัฒ นาระบบเทคโ นโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยจัดให้ทุกห้องสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนรู้
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้มีห้องสืบค้นข้อมูล
ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ “ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ ด้วยการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน” ซึ่งสถานศึกษาได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกระบวนการพัฒนา
อย่างชัดเจนมีการจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนดในระดับ ๕
(ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ระดับ ๕)
๒.๒ จากกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PDCA ส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ ในงานทักษะวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๒ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๖๕
กาแพงเพชร ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาได้เป็นจานวนมาก
จึงเป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนดผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ๕ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ระดับ ๕)
2.๓ สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นชากั ง ราววิ ท ยา(อิ น ทร์ - ชุ่ ม ดี ส ารอุ ป ถั ม ภ์ )
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ผู้เรียนทุกคน
ได้ รั บ การพั ฒ นาตามกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมลู ก เสื อ -เนตรนารี กิ จ กรรมชุ ม นุ ม
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และเด็กพิการเรียนร่วมทุกคนได้รับการพัฒนา
เป็นรายบุคคล เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนดไว้ที่ระดับ ๕ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ระดับ ๕)
2.๔ ครู ทุ ก คนจั ด กิ จ กรรม PLC และน ากระบวนการของชุ ม ชนการเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ มาใช้
ในการพั ฒ นางานและการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น เช่ น การแก้ ปั ญ หานั ก เรี ย นอ่ า นไม่ ค ล่ อ ง เขี ย นไม่ ค ล่ อ ง
การแก้ปัญหาพฤติ กรรมนักเรียนไม่ส่งการบ้าน ครูผ่านการอบรมและการพัฒนาตนเองในระดับการศึก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู เ ข้ า รั บ การอบรมการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ STEM และครู จั ด กิ จ กรม
การเรี ย นรู้ เ น้ น ทั ก ษะการคิ ด ตามแนวคิ ด Thinking School เป็ น ไปตามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดระดั บ ๕
(ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ระดับ ๕)
2.๕ สถานศึกษาจั ดการดาเนิ นโครงการในการพัฒ นาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
และภายนอก ปรับปรุงศาลาที่พัก เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน ปรับปรุงสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับ
สภาพภู มิ อ ากาศของประเทศไทยโดยเพิ่ ม แสงสว่ า งภายในห้ อ งเรี ย น เพิ่ ม จ านวนพั ด ลม และติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ผลการประเมิน เป็นไปตามที่สถานศึกษา
กาหนดระดับ ๕ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ระดับ ๕)
2.๖ สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและ
การจั ดการเรีย นรู้ มี สื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศครบทุกห้องเรียน เช่น มีเครื่องขยายเสี ยง มีเครื่องฉายภาพ
ข้ามศีรษะชนิดทึบแสง มีเครื่องโปรเจคเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนดไว้ที่ระดับ ๕ (ค่าเป้าหมาย
กาหนดไว้ระดับ ๔)
3. จุดเด่น
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ผสานการจัดการสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการบริหารแบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
4. จุดควรพัฒนา
๔.๑ ควรจัดให้ทุกห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน
๔.๒ เพิ่มแหล่งพักผ่อนหย่อนใจผู้เรียนภายในสถานศึกษาให้มากขึ้น
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ สถานศึกษาปรั บ ระบบการบริห ารโดยใช้ข้ อ มูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้ เกิด ความ
คล่องตัวในการจัดการ
๕.๒ สถานศึกษาควรปรับปรุงโรงจอดรถ
๕.๓ สถานศึกษาควรปรับระบบการติดตามดูแลผู้เรียนให้เป็นระบบ Real Time
๖. นวัตกรรม
การบริหารแบบวงจร เดมมิ่ง (PDCA) ผสานการจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖๖
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
ครู ผู้ ส อนใช้ เ ทคนิ ค การเรี ย นการสอนของครู ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เช่ น กิ จ กรรม STEM
Education การจัดการเรียนรู้แนวทาง Thinking School การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง โครงการ/กิจ กรรมที่ส่ งเสริ มการเรียนรู้ของผู้ เรียน ได้แก่ โครงการ ENGLISH CAMP โครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์ โครงการส่ งเสริ มความเป็ นเลิ ศด้านคณิตศาสตร์ โครงการส่ งเสริมความเป็นเลิศงานช่าง
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงเครื่องสายไทย โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะการแกะโฟม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนาฏศิ ลป์ไทย โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศกีฬาเปตอง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิ ศ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิ ศกีฬาวอลเลย์บอล (sbmld) โครงการส่งเสริม
ความเป็ น เลิ ศ งานประดิ ษ ฐ์ (sbmld) โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นงานอาหารไทย (sbmld)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ (sbmld) โครงการ ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน
(sbmld) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า นการอ่ า น การเขี ย นและการคิ ด วิ เ คราะห์
ตามแนวทาง Thinking School โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยจัดให้
มี วิ ธี ก ารใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน สื่ อ เทคโนโลยี มี วิ ธี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เ รี ยนอย่ า งเป็ น ระบบ
เป็นขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้ อนกลั บ แก่ผู้ เรี ย น และน าผลมาพัฒ นาผู้ เ รียน มี วิธีการบริห ารจัดการชั้น เรียนเชิงบวก และสร้างชุม ชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ ผลการดาเนินงานที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงสามารถทาให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ดังจะเห็นได้จากผลงานของผู้เรียน เช่น
รางวัลเหรียญทองการประกวดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย รางวัลชมเชย
อันดับ ๑ การประกวดบายศรีสู่ขวัญ ๓ ชั้น ระดับ ม.๑ – ๖ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับชาติ
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลเหรียญทองการแปรรูปอาหาร ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้
ผู้ เ รี ย นยั ง ได้ รั บ การพั ฒ นากระบวนการคิ ด จากการเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อนที่ มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ส่ ง ผลให้
ผลการประเมินกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงร้อยละ ๙๕.๕๕ สูงกว่าระดับที่สถานศึกษากาหนด (ค่าเป้าหมาย
กาหนดไว้ร้อยละ ๙๒)
๒.๒ ครูผู้สอนทุกท่านสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
ได้ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๒)
๒.๓ ครูผู้สอนทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
(ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๒)
๒.๔ ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน จัดทาแผนการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด เก็ บ คะแนนที่ เ ป็ น ระบบและสามารถน าผลมาพั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้
อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ ๙๕)

๖๗
๒.๕ ครู ผู้ ส อนทุก คนมี ก ารจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ร่ว มกัน แบบ PLC มีการให้ ข้อ มูล ย้ อ นกลั บ
แก่ผู้ปกครองและผู้เรียนทุกภาคเรียนเพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (ค่าเป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ
๙๕)
3. จุดเด่น
ในการจัดการเรียนการสอนของครูในภาพรวม เช่น ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน มีแผนการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
4. จุดควรพัฒนา
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ผู้สอนควรนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเข้มข้น
๕.๒ ผู้สอนควรนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๖. นวัตกรรม
๖.๑ การจัดการเรียนรู้แนว STEM Education
๖.๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดตามแนวคิด Thinking School

ตอนที่ ๓
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ” สาหรับสถานศึกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผลงาน งานจาลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทย และงานมาลัย
**************************************
คาสาคัญ
งานจาลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทย และงานมาลัย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
1. บทนา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานในอดีต
การจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โรงเรียนชากังราววิทยา ได้ดาเนินการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนชากังราววิทยาในฐานะหน่วยปฏิบัติงานจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการปฏิบัติจริง
สามารถนาชิ้นงานหรือภาระงานนั้นไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังเกิดรายได้แก่ครอบครัว โรงเรียน
จึงจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ชิ้นงานใบตอง งานเครื่องแขวนไทยและงานมาลัย ซึ่งคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน
สภาพทั่วไป
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐาน รวมทั้ ง เจตคติ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การศึ ก ษาต่ อ การประกอบอาชี พ และการศึ ก ษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า “ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ” ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนจึงต้องเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น
ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนชากังราววิทยา (อิ นทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จึ งจัดทา
หลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเติมเต็มศักยภาพ
ผู้เรียนตามความสามารถ เพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
ของตนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ

๖๙
ลักษณะสาคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑. ครูให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการแก่นักเรียนด้านงานใบตองการพับจับจีบกลีบต่าง ๆ
๒. ครูให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการแก่นักเรียนด้านเครื่องแขวนไทยแบบต่าง ๆ รวมทั้งวิธีทา
๓. ครูให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการแก่นักเรียนด้านงานมาลัยแก่ผู้เรียน
๔. ผู้เรียนฝึกทักษะงานใบตอง งานเครื่องแขวน และงานมาลัยให้เกิดความชานาญ
๕. ผู้สอนให้การชี้แนะ
๖. ผู้เรียนที่เกิดความชานาญแล้ว นาผ้าลงเยลลี่เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานจา สาหรับงานใบตอง และ
นาดอกพุดปลอมจากดินไทยหรือดินญี่ปุ่นมาสร้างงานเป็นเครื่องแขวน นากลีบผ้ามาร้อยเป็นมาลัยผ้า เย็บแบบ
เพื่อให้เกิดชิ้นงานที่คงทนถาวร
๗. ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานที่เกิดจากการประยุกต์ชิ้นงานทั้ง ๓ ด้วยตนเอง
๘. ครูให้คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเพื่อให้เกิดความสวยงาม
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในงานประดิษฐ์ไทย
๒. เพื่อให้ผู้เรียนจาลองงานประดิษฐ์ไทยให้มีความสวยงามคงทน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ที่เรียนรู้ด้านงาน
ประดิษฐ์ทุกคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนสามารถจาลองงานประดิษฐ์ไทยได้อย่างสวยงามอย่างน้อย
คนละ ๑ ชิ้น

๗๐
2. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
START
ขั้นวางแผน
การ
ยม/วางแผน
(P)
ผู้เรีเตรี
ยนฝึ
กทักษะงำนใบตอง
1. ประชุมครู ในกลุ่ม
สาระการเรี
ยนรู ้การงาน
N
อาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
ชิ้นงำนมี
สรุ ปประเด็นปั ญหา
คุณภำพ
อุปสรรคในการ
Yดาเนินงานของ
ปี การศึกษาที่ผา่ นมา
าหนดองแขวนไทย
ผู้เรียนฝึ2.กทัวางแผนก
กษะงำนเครื
เป้ าหมายการดาเนินงาน
Nปี การศึกษา 2562
3. สารวจวั
ดุอุปกรณ์
ชิ้นสงำนมี
สาหรับดคุาเนิ
กิจกรรม
ณนภำพ
Y
ตามโครงการส่
งเสริ ม
ความเป็ นเลิศด้าน
ผู้เรียนฝึ
กทักษะงำนมำลั
ย
งานประดิ
ษฐ์
4. เสนอโครงการเพื่อ
พิNจารณา มีนาคม พฤษภาคม
2562
ชิ้นงำนมี

Y

คุณภำพ

ผู้เรียนออกแบบและจัดท่ำชิ้นงำนประยุกต์
N
Y

นางสาวนันท
ครูตวัรวจสอบ
น
คุณปิ่ ภำพชิ
นทอง้นงำน
D (Do)

ขั้นดาเนินการ การ
น่ำส่งผู้สอน (D)
ดาเนินงานตามแผน
1.
จัดทาปฏิทิน
ปฏิบตั ิงานกิ
จกรรมตาม
STOP
โครงการส่งเสริ มความ
ขั้นวางแผน
การ
เป็ นเลิศงานประดิษฐ์
เตรี ยม/วางแผน (P)
2.
จัดซื้อวัสดุ

๗๑
3. ผลลัพธ์/ผลการดาเนินการ
๓.๑ ระบุผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดที่กาหนดทั้งเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ
๓.๑.๑ จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีความรู้ในด้านการประดิษฐ์งานจาลองใบตองเทียม เครื่อง
แขวน และงานร้อยมาลัย
๓.๑.๒ ผู้เรียนสามารถประยุกต์งานจาลองใบตองเทียม เครื่องแขวน และงานร้อยมาลัยเป็น
ชิ้นงานที่สวยงาม
๓.๒ เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร
๓.๒.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศต่อผู้เรียน
๓.๒.๒ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง
๓.๒.๓ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดและนอกสังกัด
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยเกื้อหนุน ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษานอกสังกัด ผู้ปกครองและชุม ครูผู้สอนมีความรู้ในการให้ความรู้
ทั้งยังมีปราชญ์ชุมชนสามารถให้องค์ความรู้
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
ผู้เรียนควรพัฒนาชิ้นงานด้วยการประดิษฐ์ผ้าลงเยลลี่หรือดอกพุด ดอกเบญจมาศน้าปลอมเพื่อนามา
ประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเอง
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
๖.๑ ผู้ ส อนและผู้ เรี ย นให้ การบริ การทางวิช าการด้านการจัด ทาเครื่อ งแขวน “วิมานพระอิน ทร์ ”
อย่างง่ายให้แก่ชุมชน
๖.๒ ผู้สอนและผู้เรียนให้การบริการทางวิชาการด้านการจัดทาคลุมไตรให้แก่ชุมชนนครชุม และชุมชน
ที่สนใจ
๖.๓ ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ประจาปี
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๖.๔ ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ
ประจาปี ๒๕๖๑

๗๒
7. ภาคผนวก

รางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๒
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย

รางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๒
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย

๗๓

รางวัลชมเชย การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ๓ ชั้น ม.๑ – ๖ ระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๒
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๔

ผลงานด้านงานจาลองใบตองเทียม เครื่องแขวนไทย และงานมาลัย

๗๕

งานแปรรูปอาหาร
ชื่อผลงาน การแปรรูปอาหาร “แปรรูปกล้วยไข่”
**************************************
คาสาคัญ
การแปรรูปอาหารจากกล้วยไข่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
1. บทนา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานในอดีต
การจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โรงเรียนชากังราววิทยา ได้ดาเนินการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนชากังราววิทยาในฐานะหน่วยปฏิบัติงานจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการปฏิบัติจริง
สามารถนาชิ้นงานหรือภาระงานนั้นไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังเกิดรายได้แก่ครอบครัว โรงเรียนจึง
จัดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร โดยนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิดความหลากหลาย
สภาพทั่วไป
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่ นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า “ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เ ต็มตาม
ศักยภาพ” ดังนั้ น การจั ดกระบวนการเรีย นรู้ผู้ เรียนจึงต้องเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น
ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จึงได้จัดทา
หลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเติมเต็มศักยภาพ
ผู้เรียนตามความสามารถ เพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาหารไทย เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ

๗๖
ลักษณะสาคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑. ครูให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการแก่นักเรียนด้านการประกอบอาหารไทย
๒. ครูให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการแก่นักเรียนด้านการทาขนมไทย
๓. ครูให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการแก่นักเรียนด้านการทาเบเกอรี
๔. ผู้เรียนฝึกทักษะการจัดตกแต่งอาหาร บรรจุอาหารให้เกิดความชานาญ
๕. ผู้สอนให้การชี้แนะ
๖. ผู้เรียนที่เกิดความชานาญแล้ว สามารถนาวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหารประเภท
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ เช่น แปรรูปเสาวรส แปรรูปกล้วยไข่ เป็นต้น
๗. ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานอาหารที่เกิดจากการประยุกต์ชิ้นงานทั้ง ๓ ด้วยตนเอง
๘. ครูให้คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเพื่อให้เกิดความสวยงาม
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในงานอาหาร
๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแปรรูปอาหารจากกวัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างหลากหลาย
เป้าหมาย
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ : นั ก เรี ย นโรงเรี ย นชากั ง ราววิท ยา (อิ น ทร์ - ชุ่ ม ดี ส ารอุ ป ถั ม ภ์ ) ที่ เ รี ย นรู้
ด้านอาหารไทย
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : ผู้ เ รี ย นสามารถแปรรู ป อาหารจากวั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งน้ อ ย
คนละ ๑ อย่าง

๗๗
2. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
START
ขั้นวางแผน
การ
(P)
ผู้เรียเตรี
นฝึยกม/วางแผน
ทักษะงำนอำหำรไทย
1. ประชุมครู ในกลุ่มสาระ
การเรี
N ยนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
เพื่อสรุ ป
ชิ้นงำนมี
ประเด็นปัคุญณหาอุ
ภำพปสรรค
ในการดาเนินงานของ
ปี การศึ
Y กษาที่ผา่ นมา
2. วางแผนกาหนด
ผู้เารีหมายการด
ยนฝึกทักษะขนมไทย
เป้
าเนินงาน
ปี การศึกษา 2562
3.Nสารวจวัสดุอุปกรณ์
้นงำนมี
สาหรับดชิาเนิ
นกิจกรรม
คุณภำพงเสริ ม
ตามโครงการส่
Yความเป็ นเลิศด้าน
งานประดิษฐ์
ผู้เรีย4.นฝึเสนอโครงการเพื
กทักษะอำหำรเบเกอรี
่อ
พิจารณา มีนาคม Nพฤษภาคม 2562

Y

ชิ้นงำนมี
คุณภำพ

ผู้เรียนออกแบบและแปรรูปอำหำร
นางสาวนันท
N วัน
ครู
ตรวจสอบ
ปิ่ นทอง
คุณภำพชิ้นงำน

Y

D (Do)

ขั้นดาเนินการ การ
ดาเนินงานตามแผน (D)
น่ำส่จังดผูท้สาปฏิ
อน ทิน
1.
ปฏิบตั ิงานกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริ มความ
เป็ นเลิศงานประดิษฐ์
2.
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ สาหรับดาเนิน

๗๘
3. ผลลัพธ์/ผลการดาเนินการ
๓.๑ ระบุผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดที่กาหนดทั้งเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ
๓.๑.๑ จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีความรู้ในด้านงานอาหารไทย ขนมไทย และเบเกอรี
๓.๑.๒ ผู้เรียนสามารถประยุกต์งานอาหารโดยการนาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูป
๓.๒ เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร
๓.๒.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศต่อผู้เรียน
๓.๒.๒ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง
๓.๒.๓ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดและนอกสังกัด
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยเกื้อหนุน ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษานอกสังกัด ผู้ปกครองและชุม ครูผู้สอนมีความรู้ในการให้ความรู้
ทั้งยังมีปราชญ์ชุมชนสามารถให้องค์ความรู้
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
ผู้เรียนควรพัฒนาผลงานโดยการนาออกขายสู่สหกรณ์โรงเรียน และขายออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเอง
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนให้การบริการทางวิชาการด้านการจัดทาอาหารว่างให้แก่ชุมชน
๖.๒ ผู้สอนและผู้เรียนให้การบริการขายขนมให้กับนักเรียนและคณะครูในโรงเรียน
๖.๓ ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชาติ ประจาปี ๒๕61 – ๒๕๖2

๗๙
7. ภาคผนวก

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

รางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖9 ณ จังหวัดสุโขทัย

๘๐

ภาคผนวก
 ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา
 ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ประกาศ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

๘๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ที่ กพ ๕๒๐๐๖.๔/
วันที่ ๓๐ เมษายน 256๒
เรื่อง ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/256๒ เวลา ๐๙.๐0 น. ณ ห้องประชุม
SBMLD วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.256๒ ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 256๒ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งหมด ๓
มาตรฐาน
เพื่อให้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม
ดีสารอุปถัมภ์) ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ซึ่ ง ส่ ง ผลสู่ ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และรายงานต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ดรวมถึ ง การเผยแพร่
ต่อสาธารณะชนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อขอลงนามให้ความเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

(นางสาวสุชีลา อภัยราช)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ความเห็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
...............................................................................................................................................................................
เห็นชอบ
..............................................................................................................................................................................

(นายศิธาชัย ศรีอุดม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘๒

ประกาศโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒
...............................................................................
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได้
กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้ ห น่ว ยงานต้นสั งกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่ ว นหนึ่งของการบริห ารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ การประกัน
คุณภาพภายนอก
ดั ง นั้ น โรงเรี ย นชากั ง ราววิ ท ยา (อิ น ทร์ - ชุ่ ม ดี ส ารอุ ป ถั ม ภ์ ) จึ ง ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา
ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงวั น ที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอี ยดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. 256๒

(นางสาวสุชีลา อภัยราช)
(นายศิธาชัย ศรีอุดม)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

๘๓
รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒
ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน 256๒
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
มีจานวน ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

๘๔

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

๘๕

ประกาศโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
ตามที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม
ดี ส ารอุ ป ถั ม ภ์ ) จึ ง ก าหนดค่ า เป้ า หมายของการพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ผู้ปกครอง เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุ ณภาพ
ภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม
ดีสารอุปถัมภ์) มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕6๒

(นางสาวสุชีลา อภัยราช)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

๘๖

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...........................................................................
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ

๑. การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการบริหารและการจัดการ
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้

๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
๕
๕
๕

๕๕
๕๕
๕๕
๙๐
๕๕
๙๐

๕
๕
๔

ดีเลิศ

ดีเลิศ

๘๗

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
๙๒
คานวณ
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๙๒
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๙๒
ดีเลิศ
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมา
๙๕
พัฒนาผู้เรียน
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
๙๕
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๘๘

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.1 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ไม่มีการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น
ระดับมัธยมศึกษา
จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละเฉลี่ยของระดับชัน้

563
563
563
563
563
563
563
563
100

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)
ขึ้นไป
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
34.87
7.67
32.09
36.89
68.04
93.70
80.73
32.46
48.31

26.82
29.76
62.88
32.10
76.98
84.51
69.54
27.07
51.21

33.59
22.02
64.53
43.30
83.33
85.47
49.57
24.63
50.80

40.07
27.08
36.17
66.82
92.39
100
90.02
10.03
57.82

48.96
40.14
65.90
79.21
100
97.87
69.12
29.41
66.33

ร้อยละ
เฉลี่ยของ
กลุ่มสาระ

83.33
74.36
71.96
96.79
100
98.72
88.46
87.18
87.60

44.61
33.50
55.59
59.19
86.79
93.38
74.57
35.13

๑.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น

ภาษา
ไทย
45.๐๑
38.53

มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม
ภาษา
คณิต
ศึกษา อังกฤษ ศาสตร์
2๖.81 20.68
32.10 23.14 17.24

วิทยา
ศาสตร์
27.06
25.64

ปี ๒๕๖๒

คะแนน
เฉลี่ยรวมย้อนหลัง 1 ปี
ปี ๒๕๖๑

ผลต่างคะแนน
2 ปี

๒๙.๘๙
๒๗.๓๓

31.6
25.46

-1.71
1.87

คะแนนเฉลี่ยรวม
(ปีปัจจุบนั )

การศึกษา

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ

๑.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
ร้อยละเฉลี่ย

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

๑๔๔
๑๖๑
๑๒๑
๔๗
๔๙
๔๑
๕๖๓
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดีเยี่ยม
จานวน

45
55
17
12
7
8

ดี

ร้อยละ

จานวน

31.25
34.16
14.05
25.53
14.29
19.51
144
25.58

76
92
101
35
42
33

ผ่าน
ร้อยละ

52.78
57.14
83.47
74.47
85.71
80.49
379
67.32

ไม่ผ่าน

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

23
14
3
0
0
0

15.97
8.70
2.48
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

40
7.10

0
0

๘๙
๑.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
ร้อยละเฉลี่ย

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๑๔๔
๑๖๑
๑๒๑
๔๗
๔๙
๔๑
๕๖๓
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน

ดีเยี่ยม
จานวน

37
51
12
7
4
5

ดี

ร้อยละ

จานวน

25.69
31.68
9.92
14.89
8.16
12.20
116
20.60

103
100
108
40
45
36

ผ่าน
ร้อยละ

จานวน

4
10
1
0
0
0

71.53
62.11
89.26
85.11
91.84
87.80
432
76.73

ไม่ผ่าน
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

2.78
6.21
0.83
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

15
2.66

0
0

๑.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

รวม
ร้อยละเฉลี่ย

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จานวนนักเรียนทั้งหมด
๑๔๔
๑๖๑
๑๒๑
๔๗
๔๙
๔๑
๕๖๓
100

ผ่าน

ไม่ผ่าน

จานวน

ร้อยละ

๑๔๔
๑๖๑
๑๒๑
๔๗
๔๙
๔๑

100
100
100
100
100
100

๕๖๓
100

จานวน
0
0
0
0
0
0

ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0
0

๙๐

รายชื่อคณะทางาน
คณะที่ปรึกษา
นางสาวสุชีลา อภัยราช

ผู้อานวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน
นายประชาเล็ต
เฉยเทิบ

ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๑. นางสาวสุชีลา
อภัยราช
๒. นางศุภณัฐ
ดิลกคุณธรรม
๓. นางอังคณา
พึ่งพัก
๔. นายประชาเล็ต
เฉยเทิบ
๕. นายสุทธิ
มีขันหมาก
๖. นางนาตยา
ฤทธิธรรม
๗. นายบวงสวง
น้อมเศียร
๘. นางกรวิพา
สาโรง
๙. นายฉัตรชัย
ทองจรัส
๑๐. นายแดนชัย
วงค์เวียน
๑๑. นางทัตฌา
ไชยศรีษะ
๑๒. นายรณชัย
บุญประจวบ
๑๓. นางหนึ่งฤทัย
พุทธแก้ว
๑๔. นางสาวจาเนียร
ชูช่วย
๑๕. นางสาวนันทวัน
ปิ่นทอง
๑๖. นางณัฐณิชา
กล้าหาญ
๑๗. นายอภิวัฒน์
คาต๊ะ
๑๘. นางสาวกชกานต์
แสงอธิวัชร์
๑๙. นางสาวละเอียด
บดีรัฐ
๒๐. นางสาวอรนุช
เพียลาด
๒๑. นายวัชโรทร
ทิมแหง
๒๒. นายคณวรา
สิละบุตร
๒๓. นางเพชรดา
แนบเนียน
๒๔. นายอรรณพ
บ่อน้อย
๒๕. นางสาวกรรณิกา
ทองอาจ
๒๖. นางสาวอภิญญา
กลางหล้า
๒๗. นายเอนก
นันทรากร
๒๘. นางสาวประสงค์
คู่ควร

ผู้อานวยการสถานศึกษา
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู
ครู

๙๑
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
ผู้จัดทาเอกสาร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวอภิชญาวีร์
นายณรงค์พล
ว่าที่ ร.ต.กฤตกร
นางจุฑารัตน์
นางสาวพัชรินทร์
นางสาววรินทร์
นางสาวฏิชิรา
นางสาวพิมลมาศ

จันทรเขตต์
เสือน้อย
ยาแก้ว
ศรีคา
จูเจริญ
น้อยแสง
แจ่มหม้อ
มงคลการ

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุชีลา
นายประชาเล็ต
นางหนึ่งฤทัย
นางสาวจาเนียร
นางสาวกชกานต์

อภัยราช
เฉยเทิบ
พุทธแก้ว
ชูช่วย
แสงอธิวัชร์

ผู้อานวยการสถานศึกษา
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

๙๒

คาสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา
ที่ ๓๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
............................................................................
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นเพื่อให้การจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๘.

นางสาวสุชีลา อภัยราช
นายศิธาชัย ศรีอุดม
นางณิชชา คงรัตน์
นายจรรยา บุญเกิด
นางอังคณา พึ่งพัก
นายแดนชัย วงค์เวียน
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ

ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์
ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนครู
ตัวแทนครู
วิชาการโรงเรียน

ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นางสาวสุชีลา อภัยราช)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

๙๓
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม SBMLD โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม
1. นายศิธาชัย
2. นายจรรยา
3. นายเสริมศักดิ์
4. นางจาเรียง
5. นายเชิญ
6. นายเฉลิมพล
7. นายสุชาติ
8. นายสมพงษ์
9. นายแดนชัย
10. นายทศพร
๑๑. นางสุวิมล
๑๒. นางสาวสุชลี า

ศรีอุดม
บุญเกิด
อยู่สุขเจริญ
เกตุทองพัฒน์
นรกิจ
เพชรเฉิดฉิน
ศรชัย
ปรางค์ทอง
วงค์เวียน
อนุรักษ์
กาญจนะโกมล
อภัยราช

รายชื่อผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม
1. นายทองสุข
คงหอม
2. พระครูสุธรรมวชิรสาทร
3. นายชินพันธุ์
รุ่งทวีนันทพงศ์
รายชื่อผู้สังเกตการณ์
1. นายประชาเล็ต
เฉยเทิบ ตาแหน่ง
2. นางสาวนันทวัน
ปิ่นทอง ตาแหน่ง
3. นางสาวกชกานต์
แสงอธิวัชร์ ตาแหน่ง
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

นายศิธาชัย ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมฯ
- ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวันนี้

๙๔

- ประธานกล่าวชื่นชมผู้อานวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
และคณะครูที่เอาใจใส่โรงเรียนและนักเรียนเป็นอย่างดี
- ประธานแจ้งที่ประชุมว่านายทองสุข คงหอมรองประธานกรรมการฯ ไม่สามารถมา
ประชุมในวันนี้ได้ เนื่องจากว่าป่วย และพระครูสุธรรมวชิรสาทร ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนอีกท่านมาร่วมประชุมไม่ได้ เนื่องจากติภารกิจทางสงฆ์ เพราะเป็นพระเลขานุการเจ้าคณะอาเภอ
เมืองกาแพงเพชร
- ประธานแจ้งที่ประชุมว่าการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกโรงเรียน
มีข้อราชการที่ต้องหารือและเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทราบและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
ทุกท่าน คือเรื่องขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ.2561 และขอความเห็นชอบ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 การขอความเห็นชอบใช้เงินรายได้ สะสม
จ่ายขาด เงินตามวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งจะขอพูดในระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ ๓/ 2561 วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2561
นายศิธาชัย ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช

ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ

- เรียนเชิญท่านประธานและกรรมกการทุกท่านอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 หากมีข้อชี้แนะหรือปรับปรุงประการใดจะได้ดาเนินการแก้ไข
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ขอมติที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
มติที่ประชุม

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ

๙๕

นางสาวสุชีลา อภัยราช

ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ

เรื่องที่ 1 การจัดกิจกรรมของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ในรอบเดือนที่ผ่านมา
1.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 68
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมมหกรรการศึกษา
ศิลปหัตถกรรมและวิชาการระดับชาติประจาปีการศึกษา 2561 ระว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561
ณ จังหวัดพะเยา ผลปรากฏว่าโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลดังนี้
๑. กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ
๒. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัล เหรียญทอง และ
๓. การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
1.2 กิจกรรมการแข่งขันเด็กเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดาเนินการจัดการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ
ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาประเทศ มีการดาเนินสอบแข่งขันนักเรียน
ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อันประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ซึ่งการสอบแข่งขันในระดับประเทศได้กาหนดให้ดาเนินการ
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ และ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯระหว่างวันที่ 22
ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขันจะแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
1.3 กิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561
ที่
กิจกรรม
๑ การอบรมการยกระดับผล
การสอบระดับชาติ และการ
ประเมินพนักงานครูเพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
๒ รับการประเมินโรงเรียน
คุณธรรม
๓ ประเพณีลอยกระทงธาร
ประทีปกาแพงเพชร
๔ การสอบธรรมศึกษา

จัดโดย
หน่วยศึกษานิเทศก์ กอง
การศึกษาฯ เทศบาลเมือง
กาแพงเพชร

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนชากังราว
วิทยา

หน่วยงานเอกชนร่วมกับ
สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
กาแพงเพชร
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

ห้องประชุม SBMLD ๒๐ พฤศจิกายน
โรงเรียนชากังราว
๒๕๖๑
วิทยา
ลานอนุรักษ์
๒๒ พฤศจิกายน
วัฒนธรรมไทย
๒๕๖๑
โรงเรียนชากังราว ๒๙ พฤศจิกายน
วิทยา
๒๕๖๑

กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม

วันที่
๒-๓ ตุลาคม
๒๕๖๑

๙๖
ที่
กิจกรรม
จัดโดย
๕ ค่าย English Camp
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2018 กิจกรรมค่าย
ภาษาต่างประเทศโรงเรียน
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา
ชากังราววิทยาและ
ปีที่ ๑
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
๖ กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนชากังราววิทยา
๗ วันครู ๒๕๖๒
๘ กิจกรรมทาบุญโรงเรียนปี
ใหม่ ๒๕๖๒ และสมโภช
ศาลาพระพุทธรูปประจา
โรงเรียน
๙ ตรุษจีนโรงเรียนชากังราว
วิทยา
๑๐ กิจกรรมการเดินทางไกล
ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒
๑๑ ค่ายคณิตศาสตร์

๑๒ การเข้าค่ายพักแรก ลูกเสือ
เนตรนารี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนชากังราววิทยา
๑๓ อาลาสถาบัน

สถานที่
อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน
ชากังราววิทยา

วันที่
๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๑

อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน
ชากังราววิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หอประชุม โรงเรียนว
กาแพงเพชร
ชิรปราการวิทยาคม
โรงเรียนชากังราววิทยา
โรงเรียนชากังราว
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์)

๒๕ ธันวาคม
๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างประเทศ

อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน
ชากังราววิทยา
โรงเรียนชากังราววิทยา
อุทยาน
ประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อาคารอเนกประสงค์
คณิตศาสตร์ โรงเรียนชากัง
โรงเรียน
ราววิทยา และโปรแกรมวิชา
ชากังราววิทยา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
โรงเรียนชากังราววิทยา
ค่ายลูกเสือจังหวัด
กาแพงเพชร
อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร
โรงเรียนชากังราววิทยา อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน
ชากังราววิทยา

๑๖ มกราคม
๒๕๖๒
๒๒ มกราคม
๒๕๖๒
๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒
๑๕

๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒

๒๐ - ๒๒
กุมภาพันธ์
๒๕๖๒
๘ มีนาคม
๒๕๖๒

๙๗
ที่
กิจกรรม
๑๔ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้สาเร็จการศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

จัดโดย
โรงเรียนชากังราววิทยา

สถานที่
อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน
ชากังราววิทยา

วันที่
๑๑ มีนาคม
๒๕๖๒

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การรับโอนย้ายบุคลากร
ตามที่โรงเรียนชากังราววิทยา ได้รับย้ายครูสาขาวิชาเอกภาษาไทย ๑ ราย ได้มีบุคคลขอโอนย้ายมา
จานวน ๑ ราย ได้แก่ นางอภิญญา กลางหล้า ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการโรงเรียนมัธยมบ้านบาง
กะปิและได้ทาการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงานประกอบการพิจารณารับโอนพนักงานครูโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) และจะมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 การขอความเห็นชอบการใช้แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
นายศิธาชัย ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดังนั้น โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2561เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)ที่แจกให้คณะกรรมการฯทุกท่านได้อ่าน
ขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯทุกท่านได้อ่านร่างแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2562 หากประธานและคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงในส่วนใด ได้โปรด
เสนอแนะเพื่อจะได้นามาปรับแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 และนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
นายศิธาชัย ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสนอในที่ประชุมว่าให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้อ่านร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) และช่วยกันเสนอแนะเพื่อที่ทีมงานผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนชากังราววิทยาจะได้นามาปรับแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 ต่อไป

๙๘
นายสมพงษ์ ปรางทอง กรรมการ
- จากการดูร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) มีความสมบูรณ์และเหมาะสม
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่
- ขอมติที่ประชุม
- มีผู้ยกมือสนับสนุน 12 คน (ยกเว้นประธาน)
มติที่ประชุม

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบ 12 เสียง

เรื่องที่ 2 การขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
นายศิธาชัย ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึ ง รายงานสั ม ฤทธิ์ ผ ล
การดาเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงาน
การประเมินตนเองนอกจากจะทาในระดับสถาบันแล้ว อาจทาในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน
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) ได้ดาเนินการ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report
: SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังร่างรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 256๑ ของโรงเรียน
ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ที่แจกให้คณะกรรมการฯทุกท่านได้อ่าน
ขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ทุกท่านได้อ่านร่างรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม
ดีสารอุปถัมภ์) หากประธานและคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงในส่วนใด ได้โปรดเสนอแนะเพื่อ

๙๙
จะได้นามาปรับรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2561
ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) และนาส่งหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
- ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบ 12 เสียง
เรื่องที่ ๓ การขอความเห็นชอบการกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
นายศิธาชัย ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้กาหนดไว้ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน กาหนดไว้ ระดับดีเลิศ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ กาหนดไว้
ร้อยละ ๕๕
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา กาหนดไว้ร้อยละ ๕๕
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม กาหนดไว้ร้อยละ ๕๕
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กาหนดไว้ร้อยละ ๙๐
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กาหนดไว้ร้อยละ ๕๕
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ กาหนดไว้ร้อยละ ๙๐
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด กาหนดไว้ร้อยละ ๙๐
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย กาหนดไว้ร้อยละ ๙๐
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย กาหนดไว้ร้อยละ ๙๐
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม กาหนดไว้ร้อยละ ๙๐
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการบริหารและการจัดการ กาหนดไว้ ระดับดีเลิศ
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน กาหนดไว้ระดับ ๕
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษากาหนดไว้ระดับ ๕

๑๐๐
๓. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย กาหนดไว้ระดับ ๕
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กาหนดไว้ระดับ ๕
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กาหนดไว้ระดับ ๕
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
กาหนดไว้ระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กาหนดไว้ ระดับดีเลิศ
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ กาหนดไว้
ร้อยละ ๙๒
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กาหนดไว้
ร้อยละ ๙๒
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก กาหนดไว้ร้อยละ ๙๒
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
กาหนดไว้ร้อยละ ๙๕
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ กาหนดไว้ร้อยละ ๙๕
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
- ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบ 12 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่นๆ
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
- ไม่มี
- ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและช่วยกันสอดส่งดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ขอบคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาประชุมในครั้งนี้ขอให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนชากังราววิทยาทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป
และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

๑๐๑
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ผู้เขียนรายงานการประชุม

(นางสาวสุชีลา อภัยราช)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศิธาชัย ศรีอุดม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

๑๐๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม SBMLD โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
******************************
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายศิธาชัย
ศรีอุดม
นายทองสุข
คงหอม
นายเสริมศักดิ์ อยู่สุขเจริญ
นางจาเรียง
เกตุทองพัฒน์
นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายจรรยา
บุญเกิด
นางสุวิมล
กาญจนะโกมล
นายสมพงษ์ ปรางค์ทอง
นายชินพันธุ์ รุ่งทวีนันทพงศ์
นายแดนชัย วงค์เวียน
นายสุชาติ
ศรชัย
นายทศพร อนุรักษ์
พระครูสุธรรมวชิรสาทร
นายเชิญ
นรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15

นางสาวสุชีลา อภัยราช

กรรมการและเลขานุการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

๑๐๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชากังราววิทยา
ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา 256๓
วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมชากังราว 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
*************************************************************

รายชื่อผู้มาร่วมประชุม
1. นายศิธาชัย
ศรีอุดม
2. นายจรรยา
บุญเกิด
3. นายเสริมศักดิ์
อยู่สุขเจริญ
4. นางจาเรียง
เกตุทองพัฒน์
5. นายเชิญ
นรกิจ
6. พระครูสุธรรมวชิรสาทร
7. นายสมพงษ์
ปรางค์ทอง
8. นายแดนชัย
วงค์เวียน
9. นายทศพร
อนุรักษ์
10. นางสาวสุชลี า
อภัยราช
รายชื่อผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม
1. นายทองสุข
2. นายเฉลิมพล
3. นายชินพันธุ์
๔. นางสุวิมล
๕. นายสุชาติ
รายชื่อผู้สังเกตการณ์
1. นายประชาเล็ต
2. นายฉัตรชัย
3. นางสาวกชกานต์
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คงหอม
เพชรเฉิดฉิน
รุ่งทวีนันทพงศ์
กาญจนะโกมล
ศรชัย

รองประธานกรรมการ (เสียชีวิต)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เฉยเทิบ
ทองจรัส
แสงอธิวัชร์

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๑๐๔

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศิธาชัย ศรีอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมฯ
- ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวันนี้ สาเหตุที่ต้องนัดคณะกรรมการทุกท่านประชุมในบ่ายวันนี้
เนื่องจากว่าตอนเช้าตนเองมีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล3 ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองกาแพงเพชรเช่นเดียวกัน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช

ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ

- เรียนเชิญท่านประธานและกรรมการทุกท่านอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ หากมีข้อชี้แนะหรือปรับปรุงประการใดจะได้ดาเนินการแก้ไข
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านไดจะเสนอแนะหรืแก้ไขหรือไม่
- ขอมติที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องผลการดาเนินงานการสอน ผลการสอบ (O – Net) ประจาปีการศึกษา 2562
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- เรียนเชิญท่านประธานและกรรมการทุกท่านอ่านรายงานผลการ (O – Net) ประจาปีการศึกษา
2562 ที่ทางโรงเรียนได้แจกให้ประกอบการฟังบรรยาย และมอให้นายประชาเล็ต เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นาเสนอผลการสอบ (O – Net) ประจาปีการศึกษา 2562

๑๐๕
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
- เรียนท่านประธานและกรรมการทุกท่าน ผลการสอบ (O – Net) ของนักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) มีดังนี้
1. ผลการสอบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปรากฏดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางพัฒนาการของค่าเฉลี่ยและ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วิชา

ปี 2561
45.56
25.49
23.58
31.76
31.60

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
ปี 2562 พัฒนาการ ปี 2561
45.01
-0.55
44.47
26.81
1.32
46.57
20.68
-2.9๐
45.97
27.06
-4.7๐
46.06
29.89
-1.71
45.77

ค่า T-Score
ปี 2562 พัฒนาการ
43.04
-1.43
59.73
13.16
62.12
16.15
68.34
22.28
58.31
12.54

แผนภูมิพัฒนาการ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
80.00
68.34

70.00

50.00

62.12

59.73

60.00
44.47

43.04

46.57

45.97

46.06

40.00
30.00
20.00
10.00

0.00
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ปี ๒๕๖๑

คณิตศาสตร์
ปี ๒๕๖๒

วิทยาศาสตร์

๑๐๖
2. ผลการสอบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยและ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา

ปี 2561
33.42
29.19
20.20
19.84
24.65
25.46

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
ปี 2562 พัฒนาการ ปี 2561
38.53
5.11
41.37
32.10
2.91
42.50
23.14
2.94
42.67
17.24
-2.60
44.69
25.64
0.99
44.71
27.33
1.87
43.19

ค่า T-Score
ปี 2562 พัฒนาการ
49.43
8.06
57.74
15.24
59.58
16.90
60.71
16.02
63.52
18.81
58.20
15.01

แผนภูมิพัฒนาการ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
70.00
57.74

60.00

63.52

60.71

59.58

49.43

50.00
41.37

42.50

44.69

42.67

44.71

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
ปี ๒๕๖๑

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี ๒๕๖๒

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า โดยภาพรวมผลการสอบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 มีพัฒนาการที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐๗
3.2 เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- เรียนเชิญท่านประธานและกรรมการทุกท่านอ่านรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการประจาปีการศึกษา
2562 ที่ทางโรงเรียนได้แจกให้ เนื่องจากปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ทั้งระดับสานักงานเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
หลายรายการ
จึงไม่สามารถนาเสนอได้ครบทั้งหมด ทางโรงเรียนจึงได้ทาเป็นแบบสรุปรายงานผลการ
แข่งขันทางวิชาการประจาปีการศึกษา 2562 ให้คณะกรรมการทุกท่านดังเอกสารที่แนบมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 เรื่องผลการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาดังต่อไปนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
สถานที่เรียน
1 นายกรวิชญ์ สมโภชน์
มรภ.กาแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาโลจิสติกส์
2 นายเกียรติศักดิ์ อินทพงษ์
มรภ.กาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
3 นายเจตนรินทร์ ปลิวมา
มรภ.กาแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
4 นายชนาธิป เสมานารถ
วิทยาลัยเทคนิค
ไฟฟ้ากาลัง
5 นายทนชัย แป้นเพชรอาพรสี
มรภ.กาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6 นายนาชัย ขันอินทร์
มรภ.กาแพงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์
7 นายพิทยา จ้อยโทน
มรภ.กาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
8 นายเอกชัย ข่ายทอง
วิทยาลัยเทคนิค
ไฟฟ้ากาลัง
9 นางสาวชลธิชา กลิ่นเกษร
มรภ.กาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
10 นางสาวน้าผึ้ง บัวเย็น
มรภ.กาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
11 นางสาวนิติญา หมื่นไกร
มรภ.กาแพงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์
12 นางสาวเนตรชนก เกิดโต
มรภ.กาแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาฟิสิกส์
13 นางสาวปฐมสุข รักเจริญ
วิทยาลัยเทคนิค
การบัญชี
14 นางสาวภัสสร ทับคา
วิทยาลัยเทคนิค
การบัญชี

๑๐๘
ที่
ชื่อ - สกุล
15 นางสาวรัตนธิดา ปวลภักดิ์

สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น คณะพยาบาลศาสตร์
เอเชีย

16 นางสาววิภาวรรณ อินตา

มรภ.กาแพงเพชร

17 นางสาววิไลพร พันธ์ศรี

มรภ.กาแพงเพชร

18 นางสาวศิริวรรณ ลาทรง
19 นางสาวสิรกิ ัญญา พวงรัตน์
20 นางสาวสุพชั ญ์ เพียรรัตน์

วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
มรภ.กาแพงเพชร

21 นางสาวอลิตา จิตสว่าง
22 นางสาวอัจฉรา ฝนตะคุ
23 นางสาวอัญชลี ลักษณะมีศรี

มรภ.กาแพงเพชร
มรภ.กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

24 นายศราวุฒิ บุญมี
25 นางสาวกาญจนา บรรดาศักดิ์

มรภ.กาแพงเพชร
โรงเรียนสยามราช
พฤกษ์
มรภ.กาแพงเพชร
มรภ.กาแพงเพชร

26 นางสาวจุฑามาศ คาทอง
27 นางสาวดวงรัตน์ พุฒมา
28
29
30
31
32

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพละศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ออกกาลังกาย
คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์
หลักสูตรระยะสั้น ผู้ช่วยพยาบาล

คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
นางสาวน้าผึ้ง สีกล่อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
พระจอมเกล้าพระนคร อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
เหนือ
นางสาวปิยธิดา หนุนครบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวพรพรรณา สัตยาคูณ
มรภ.กาแพงเพชร คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวยิ่งลักษณ์ วันมา
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาการจัดการบริการสังคม
นางสาวอาทิตญาพร ล่าศิริ
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐๙
3.3 เรื่องผลการประเมิน SAR
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- โรงเรียนชากังราววิทยาได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เสร็จแล้วและได้ดาเนินการ
จัดทาร่างรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการได้อ่านดังเอกสารที่แนบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเยี่ยม
ดีเลิศ
มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ เรื่องผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- โรงเรียนชากังราววิทยาได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ซึง่ ดาเนินการปรับหลักสูตรทุกปี
โดยในปีนี้ได้ดาเนินการปรับปรุงในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเสร็จแล้ว และได้ดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตร
สถานศึกษาให้คณะกรรมการได้อ่านดังเอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ เรื่องแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 )
ของสถานศึกษา
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- โรงเรียนชากังราววิทยา ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ของสถานศึกษา ซึ่งได้ดาเนินการจัดอบรม
ให้ครูทาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Classroom รวมทั้งได้จัดทาร่าง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ของสถานศึกษาดังเอกสารที่
แนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖ เรื่องการหมดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์ –ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

๑๑๐
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานโรงเรียนชากังราววิทยา ชุดปัจจุบันเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 และกาลังจะหมดวาระลงในวันที่ 18 กันยายน 25๖3 โดยวาระตาแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานจะวาระครั้งละ 4 ปี ดังนั้นเมื่อกรรมการชุดเก่าหมดวาระลงจาเป็นที่
จะต้องสรรหากรรมการชุดใหม่เข้ามาทาหน้าที่แทนกรรมการชุดเดิม ซึ่งอาจเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565)
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- โรงเรียนชากังราววิทยาได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565)
เสร็จแล้วดังเอกสารที่แนบ ขอให้กรรมการทุกท่านได้อ่านร่างแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ.2565) ให้คณะกรรมการได้อ่านดังเอกสารที่แนบ หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดโปรดแจ้งในที่ประชุม
และจะได้ขอความเห็นชอบต่อไป
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่
นายเสริมศักดิ์ อยู่สุขเจริญ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แจ้งที่ประชุมว่าเอกสารเล่มใหญ่และหนามากอ่านไม่หมด แต่เชื่อว่าทางทีมงานของโรงเรียน
ชากังราววิทยาคงดูมาดีแล้ว
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง
4.2 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563

นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ

๑๑๑
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- โรงเรียนชากังราววิทยาได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 เสร็จแล้วดังเอกสาร
ที่แนบ ขอให้กรรมการทุกท่านได้อ่านร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 ให้คณะกรรมการได้อ่าน
ดังเอกสารที่แนบ หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดโปรดแจ้งในที่ประชุมและจะได้ขอความเห็นชอบต่อไป
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เสนอที่ประชุมว่าแผนหรือโครงการที่ทามามีหลายโครงการมาก มีทั้งทาจริงและไม่จริง จึงขอให้
เขียนมาเฉพาะที่ทาจริงเท่านั้นจะได้เป็นการประหยัดทรัพยากร
นางสาวสุชีลา อภัยราช

ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ

- แจ้งที่ประชุมว่าบางโครงการไม่ได้ทาจริงแต่ต้องเขียนไว้เพื่อรองรับการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาล ถ้าหากว่ามีงบประมาณตกมาจะได้นามาใช้ได้ง่ายเพราะมีแผนรองรับไว้แล้ว
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่
- ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ –ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- ตามทีโ่ รงเรียนชากังราววิทยาได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ซึง่ ดาเนินการปรับหลักสูตรทุกปี
โดยในปีนี้ได้ดาเนินการปรับปรุงในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเสร็จแล้ว และได้ดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตร
สถานศึกษาให้คณะกรรมการได้อ่านดังเอกสารที่แนบ หากท่านกรรมการทุกท่านเห็นชอบจะได้ประกาศใช้
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ต่อไป
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่
- ขอมติที่ประชุม

๑๑๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง
4.4 ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562

นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- ตามทีโ่ รงเรียนชากังราววิทยาได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เสร็จแล้วและได้
ดาเนินการจัดทาร่างรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการได้อ่านดังเอกสารที่แนบมานี้เพื่อ ให้
คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาและขอความเห็นชอบ เพื่อรายงานต้นสังกัดในระดับสูงขึ้นต่อไป
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่
- ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง
4.5 ขออนุมัติเปิดทาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563

นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการประเมินตนเองตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน ให้ผ่านตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนทีโ่ รงเรียนชากังราววิทยาได้ดาเนินการจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองเสร็จแล้ว ดังร่างที่ได้ส่งให้ท่านอ่านดังเอกสารที่แนบ จึงได้ขออนุมัติจากท่าน
คณะกรรมการทุกท่านเพื่อขอความเห็นชอบให้เปิดเรียนได้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่าเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีกี่ข้อ และทางโรงเรียนชากังราววิทยาได้ดาเนินการครบถ้วน
รัดกุมหรือไม่

๑๑๓
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- แจ้งที่ประชุมว่าว่าเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีทั้งหมด 44 ข้อ และที่จะต้อง
ประเมินให้ผ่านทุกข้อคือข้อ 1-20 จะต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเปิดเรียนได้ ซึ่งทาง
โรงเรียนได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี โดยวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ทางโรงเรียนจะต้องรับการ
ประเมินจากสาธารณสุขจังหวัดให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่
- ขอมติทปี่ ระชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง
4.6 ขออนุมัติโครงการมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ของสถานศึกษา

นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- ตามที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการประเมินตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ให้ผ่านตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทางโรงเรียนที่โรงเรียนชากังราววิทยาได้จัดทาโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินจากกรมอนามัยและพร้อมรับการเปิดเทอม จึงได้ขออนุมัติจากท่านคณะกรรมการทุกท่านเพื่อขอ
ความเห็นชอบอนุมัติโครงการมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของ
สถานศึกษา เพื่อใช้งบประมาณดังกล่าว
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่
- ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

๑๑๔
4.7 ขอความเห็นชอบค่าเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ –ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- มอบให้นายประชาเล็ต เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นาเสนอค่าเป้าหมายมาตรฐานของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ –ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
- เรียนท่านประธานและกรรมการทุกท่าน โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ –ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ทา
การตั้งค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระรับคุณภาพผู้เรียนให้
มีคุณภาพขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งค่าเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ - 2562
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ –ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) มีดังนี้
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ประเด็นการพิจารณา

ค่า
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
ที่ทาได้

มาตรฐานที่ 1
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ค่า
เป้า
หมาย
ดีเลิศ

50

54.23

๕๕

78.46

๖๐

50

57.9

๕๕

97.1

๖๐

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

50

55.07

๕๕

88.06

๖๐

80

96.56

90

93.8

90

50
80

59.17
98.66

55
90

56.9
92.86

55
9๒

80

92.56

90

90.2

90

80

99.81

90

95.82

9๕

80

98.28

90

99.24

9๕

80

99.26

90

97.52

9๕

ค่า
ผลลัพธ์
เป้าหมาย ที่ทาได้

ผลลัพธ์
ที่ทาได้

๑๑๕
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ประเด็นการพิจารณา

ค่า
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
ที่ทาได้

มาตรฐานที่ ๒
1) มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเยี่ยม

ค่า
เป้า
หมาย
ดีเยี่ยม

๔

๕

๕

๕

๕

๔

๕

๕

5

๕

๔

๕

๕

5

๕

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

๔

๕

๕

5

๕

๔

๔

๕

5

๕

๔

๔

๔

5

๕

มาตรฐานที่ ๓
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

๙๐

๙๔.๑๒

๙๒

95.55

๙๕

๙๐

๙๔.๑๒

๙๒

100

๙๕

๙๐

๙๔.๑๒

๙๒

100

๙๕

๙๐

๑๐๐

๙๕

100

๙๕

๙๐

๑๐๐

๙๕

100

๙๕

ค่า
ผลลัพธ์
เป้าหมาย ที่ทาได้

จากตารางจะเห็นได้ว่าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด เพื่อให้
การตั้งค่าเป้าหมายของมาตรฐานของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
ดั ง นั้ น ทางโรงเรี ย นชากั ง ราววิ ทยา (อิ น ทร์ –ชุ่ ม ดี ส ารอุ ป ถั ม ภ์ ) จึ ง ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการด้านวิชาการต่อไป
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แจ้งที่ประชุมว่าการกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการ
ไม่เห็นภาพ และยังไม่รู้เป็นการประเมิน จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นชอบในการกาหนดค่าเป้าหมายได้

ผลลัพธ์
ที่ทาได้

๑๑๖
ในทางปฏิบัติโรงเรียนต้องตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าเป้าหมายและมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อย
มาขอความเห็นชอบจากกกรมการสถานศึกษา
นายจรรยา บุญเกิด กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสนอที่ประชุมว่าการกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ นอกจากทาง
โรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าเป้าหมายและมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนแล้ว ควรตั้งธงกาหนดค่า
เป้าหมายมาก่อนแล้วค่อยมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทีหลังว่าเห็นด้วยกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ พร้อมทั้งเอาเกณฑ์มาให้ดูด้วย
มติที่ประชุม

งดการลงความเห็นชอบ

4.8 ขอความเห็นชอบการไว้ทรงผมนักเรียน โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์ –ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มอบให้กรรมการและเลขานุการดาเนินการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
- มอบให้นายแดนชัย วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลาการ นาเสนอการไว้ทรงผมนักเรียน โรงเรียน
ชากังราววิทยา (อินทร์ –ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
นายแดนชัย วงค์เวียน กรรมการสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบุคลากร
- เรียนท่านประธานและกรรมการทุกท่าน ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเรื่องของการไว้
ทรงผมนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้

๑๑๗

๑๑๘

โดยในประกาศดังกล่าว ในข้อ ๗ จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งในเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ของจะมีในข้อ ๔ นักเรียนชายสามรถไว้ผมรองทรงได้ และนักเรียนหญิงสามารถไว้
ผมยาวได้ แต่ต้องมัดรวบให้เรียบร้อย ในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมปลายทางโรงเรียนก็ให้ไว้ทรงผมตามระเบียบ
ของกระทรวงอย่างถูกต้อง แต่แต่นักเรียนชั้นมัธยมต้นประสบปัญหาเยอะมากด้วยบริบทของทางโรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์ –ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เราเคยไห้ไว้ผมตามระเบียบที่ประกาศแล้วแต่เกิดปัญหาความไม่เป็น
ระเบียบ นักเรียนไม่สนใจเรียน สนใจแต่เรื่องทรงผม ใช้เวลาว่างไปหมกมุ่นแต่กับเรื่องถักผม แทนที่จะไปดูเรื่อง
เรียน นักเรียนเป็นเหาโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมต้นเกิดปัญหาเยอะมาก จึงอยากขอมติที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นไว้ทรงผมแบบเดิมดังภาพตัวอย่าง

๑๑๙

นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามนายทศพร อนุรักษ์ ว่าโรงเรียนวัชรวิทยา ไว้ทรงผมแบบไหน
นายทศพร อนุรักษ์

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แจ้งที่ประชุมว่าโรงเรียนวัชรวิทยา ไว้ทรงผมแบบในภาพ และตนเห็นด้วยว่าน่าจะไว้แบบเดิมเพราะดู
สะอาดสะอ้าน
นายสมพงษ์ ปรางค์ทอง

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่าโรงเรียนโรงเรียนอื่นๆ เช่นกาแพงเพชรพิทยาคม หรือวัชรวิทยาเค้าดาเนินการ
อย่างไร
นายแดนชัย วงค์เวียน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แจ้งที่ประชุมว่าจากการสอบถามไปทางโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา ก็ได้รับ
แจ้งว่าทางโรงเรียนขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองปละนักเรียนให้นักเรียนไว้ทรงผมแบบเดิม(หรือในภาพ) ทั้ง
สองโรงเรียน
นายสมพงษ์ ปรางค์ทอง

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แจ้งที่ประชุมว่าถ้าเช่นนั้นก็เอาตามโรงเรียนอื่น โดยบอกว่าเป็นมติของที่ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ถ้าใครขัดข้องให้โยนลูกมาถามกรรมการสถานศึกษาเอง เพราะเป็นมติที่ประชุม
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่
- ขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบการไว้ทรงผมนักเรียน โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์ –ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ให้ไว้ทรงผมแบบเดิม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

๑๒๐
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่
นายแดนชัย วงค์เวียน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เสนอที่ประชุมว่าเมื่อวาน คือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดท่าน ผอ.สุชีลา อภัย
ราช ในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาของผอ.สุชีลา อภัยราช จึงขอให้ท่านประธานได้ให้เกียรตออวยพรในวันคล้าย
วันเกิดให้ ผอ.สุชีลา อภัยราช ด้วย
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เสนอที่ประชุมว่าให้ ผอ.จรรยา บุญเกิด ในฐานะที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้ง ประธานและ ผอ.สุชีลา
อภัยราช เป็นผู้อวยพรแทน
นายจรรยา บุญเกิด

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ขอให้ ผอ.สุชีลา อภัยราช สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รักษาสุขภาพมากๆ การทางานผู้บริหาร
โรงเรียนมีเรื่องให้เครียดมากมาย แต่ต้องรู้จักดูแลตนเองด้วย ขอให้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
นางสาวสุชีลา อภัยราช

ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ

- ขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด และร่วมเสนอแนะ
แนวทางการบริหารโรงเรียน ทางโรงเรียนจะดาเนินการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ให้ผ่านตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องรองรับกับการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้
นายศิธาชัย ศรีอุดม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่
- ขอบคุณทุกท่ำนทีร่วมแสดงควำมคิดเห็นและช่วยกันสอดส่งดูแลนักเรียนเป็นอย่ำงดี

๑๒๑
ขอบคุณคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกท่ำนทีกรุณำสละเวลำมำประชุมในครั้งนี้ขอให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและคณะครูโรงเรียนชำกังรำววิทยำทุกท่ำน จงประสบแต่ควำมสุขควำม
เจริญยิงขึ้นไป และขอปิดกำรประชุม ณ บัดนี้
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชือ

ผู้เขียนรำยงำนกำรประชุม

(นำงสำวสุชีลำ อภัยรำช)
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์)

ลงชือ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยศิธำชัย ศรีอุดม)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์)

๑๒๒

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชากังราววิทยา
ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา 256๓
วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชากังราว 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
********************************************************
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายศิธาชัย
ศรีอุดม
ประธานกรรมการ
2
3
4
5

นายทองสุข
นายเสริมศักดิ์
นางจาเรียง
นายเฉลิมพล

คงหอม
อยู่สุขเจริญ
เกตุทองพัฒน์
เพชรเฉิดฉิน

6

นายจรรยา

บุญเกิด

กรรมการ

7

นางสุวิมล

กาญจนะโกมล

กรรมการ

8

นายสมพงษ์

ปรางค์ทอง

กรรมการ

9

นายชินพันธุ์

รุ่งทวีนันทพงศ์

กรรมการ

10
11

นายแดนชัย
นายสุชาติ

วงค์เวียน
ศรชัย

กรรมการ
กรรมการ

12
13

นายทศพร อนุรักษ์
พระครูสุธรรมวชิรสาทร

กรรมการ
กรรมการ

14

นายเชิญ

กรรมการ

15

นางสาวสุชีลา อภัยราช

นรกิจ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

๑๒๓

