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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 



 

ค าน า 
 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
จ าเป็นต้องจัดท างานงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
           
          โรงเรียนชากังราววิทยา 
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หน้า 1 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ)์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

 ตามที่โรงเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณะชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้ การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๙๘.๑๐ 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม และบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนการสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

95.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา       
มาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน 
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

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

มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา       
มาตรฐานท่ี ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์   ๙๘.๒๗ 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน ๘๖.๑๑ 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   
๙๘.๑๙ 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๙๑.๙๗ 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙๗.๔๐ 5.00 ดีเยี่ยม 

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

ผู้ปกครองและชุมชน 
99.๘6 5.00 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม ๙๗.๗๓ 5.00 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 9๗.๗๓   มีคุณภาพระดับ 5.00 ผลการประเมิน ดีเย่ียม 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป       ใช่  ไม่ใช่ 
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน   ใช่  ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง    ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  
 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ - ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร รหัสไปรษณีย์  ๖๒๐๐๐โทรศัพท์  ๐๕๕ -๗๑๒๗๙๗  โทรสาร ๐๕๕ -๗๑๒๗๙๗    
E-mail : chr2010@chr.ac.th  Website : www.chr.ac.th  สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร   จังหวัดก าแพงเพชร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน 
๑๖ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๗ ตารางวา   
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔  (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการศึกษาส าหรับเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เป็นโรงเรียนที่อยู่
ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้แต่ละ
เทศบาลได้ด าเนินจัดการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๒๒  มีที่ดิน จ านวน ๗ ไร่ ๙๗ ตารางวาในสมัย  นายด ารง วรรณรัตน์ ต าแหน่งนายเทศมนตรีเมือง
ก าแพงเพชรซึ่งได้รับบริจาคจากคุณตาทองอินทร์และคุณยายชุ่ม ดีสาร ท าการก่อสร้างโดยเงินอุดหนุนจาก
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร        เป็นจ านวนเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
 ปี  พ.ศ.๒๕๔๘ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ในสมัย นายเกียรติชัย  ติรณศักดิ์สกุล 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณ  ๕,๘๙๔,๐๐๐บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่
พันบาทถ้วน)  เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่  ประกอบด้วย 
 ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารเรียน  จ านวน    ๑๕   ห้องเรียน 
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                        จ านวน     ๑   หลัง 
 ก่อสร้างอาคารสุขา                                    จ านวน     ๒   หลัง 
 ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่                          จ านวน     ๑   แห่ง 
 ปูตัวหนอนรอบ ๆ อาคารเรียน  คสล. 2 ชั้น 
 ปรับปรุง ถมดินสนามฟุตบอล                        จ านวน     ๑   แห่ง 
 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนรอบพ้ืนที่โรงเรียนชากังราววิทยาทั้งหมด  
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        
ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้โอนย้ายไปเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ และ โรงเรียนเทศบาล ๒ 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  น าโดย นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร 
ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเป็นส าคัญ มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จากระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษา  (โดยจัดการศึกษาเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษา) ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔ (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร

mailto:chr2010@chr.ac.th
http://www.chr.ac.th/
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อุปถัมภ์) เป็น “โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)” ตามประกาศเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ลง
วันที่ ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ  เป็น
จ านวนเงิน  ๑๗,๒๔๗,๐๐๐  บาท  (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ือ
รองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
  อาคารเรียนขนาด  ๔  ชั้นล่างโล่ง  ๑๒  ห้องเรียน      จ านวน   ๑    อาคาร 
  อาคารอเนกประสงค์                                  จ านวน   ๑    อาคาร 
  อาคารสุขา                                             จ านวน   ๑    อาคาร 
 เปิดท าการเรียนการสอนจัดห้องเรียนเป็น  ๖ ห้อง ๆ ละ  ๓๐ – ๓๕ คน โดยจัดการเรียนการสอน  
ดังนี้  
  ๑.  โครงการความเป็นเลิศด้าน วิทย์-คณิต               จ านวน    ๑    ห้อง  
  ๒.  โครงการ Mini English Program                    จ านวน    ๑    ห้อง 
  ๓.  ห้องความรู้ความสามารถทั่วไป                        จ านวน    ๔    ห้อง  
 ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
 

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

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

จ านวน
ครั้งและ
ชั่วโมงที่
เข้ารับ
การ

พัฒนา/ปี 
๑ นางสาวสุชีลา อภยัราช ๕๘ ๓๒ รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา/
เช่ียวชาญ 

ป.โท บริหารการศึกษา - ๑๓/๑๕๘ 

๒ นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ๔๘ ๒๑ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ๘/๑๑๐ 

๓ นางอังคณา  พึ่งพัก ๕๕ ๓๑ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ๘/๑๓๒ 

๔ นางนาตยา  ฤทธิธรรม ๔๗ ๒๒ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

วิทยาศาสตร์(ฟิสกิส์) 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๑๐/๑๔๙ 

๕ นางกรวิพา  ส าโรง ๔๔ ๒๐ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ๘/๑๕๘ 

๖ นายบวงสวง  น้อมเศียร ๔๒ ๑๙ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๗/๑๔๒ 
๗ นายสุทธ ิ  มขีันหมาก ๔๒ ๑๙ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี ดนตรีศึกษา ศิลปะ (ดนตรี) ๘/๑๑๐ 
๘ นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ๔๒ ๑๙ ครู ช านาญการพิเศษ 

 
ป.ตรี 
ป.โท 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
 

๑๓/๒๑๔ 

๙ นายฉัตรชัย  ทองจรัส ๔๒ ๑๔ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี 
 

วิทยาศาสตร์(เคมี) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา  

วิทยาศาสตร์ 
(เคมี) 

๗/๑๔๒ 

๑๐ นางหนึ่งฤทัย พุทธแกว้ ๔๑ ๑๒ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ๑๐/๒๐๕ 

๑๑ นางสาวจ าเนยีร  ชูชว่ย 
 

๓๙ ๑๓ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี 
ป.โท 

วิทยาศาสตร์(ฟิสกิส์) 
การประเมินการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

๑๓/๒๔๑ 

๑๒ นายรณชัย  บุญประจวบ ๔๐ ๑๑ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๗/๑๑๘ 
๑๓ นายแดนชยั  วงค์เวียน ๔๐ ๑๔ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี 

ป.โท 
วิทยาศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๑๕/๑๘๙ 

๑๔ นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ๓๖ ๑๓ ครู ช านาญการพิเศษ ป.ตรี นาฎยศิลป ์ ศิลปะ (นาฎศิลป์) ๗/๑๔๒ 
๑๕ นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ๓๖ ๑๒ ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๘/๑๑๐ 
๑๖ นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ๕๖ ๒๕ ครู ช านาญการ ป.ตรี การประถมศึกษา การงานอาชพี ๘/๑๕๘ 
๑๗ นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ๖๐ ๓๘ ครู ช านาญการ ป.ตรี 

ป.โท 
ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ๘/๑๑๐ 

๑๘ นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ๕๖ ๒๗ ครู ช านาญการ ป.ตรี 
ป.โท 

สังคม 
บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ ๖/๑๓๕ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

จ านวน
ครั้งและ
ชั่วโมงที่
เข้ารับ
การ

พัฒนา/ปี 
๑๙ นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ๔๔ ๑๑ ครู ช านาญการ ป.ตรี อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชพี ๖/๙๔ 
๒๐ นายคณวรา สิละบุตร ๓๙ ๑๒ ครู ช านาญการ ป.ตรี 

ป.โท 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ ๘/๑๕๘ 

๒๑ นายวัชโรทร ทิมแหง ๔๓ ๑๒ ครู ช านาญการ ป.ตรี พละศึกษา พละศึกษา ๕/๗๙ 
๒๒ นางสาวอรนุช  เพียลาด ๓๓ ๙ ครู ช านาญการ ป.ตรี 

ป.โท 
ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาตา่งประเทศ ๗/๑๕๓ 

๒๓ นายอรรณพ  บ่อน้อย ๔๑ ๘ ครู ป.ตรี พลศึกษา พลศึกษา ๗/๑๔๒ 
๒๔ นายเอนก  นันทรากร ๓๕ ๖ ครู  ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๘/๑๑๗ 
๒๕ นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร ์ ๓๐ ๖ ครู  ป.ตรี 

ป.โท 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตา่งประเทศ ๑๐/๑๒๙ 

๒๖ นางสาวสมจิตร นามกระโทก ๓๗ ๘ ครู ป.ตรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ๙/๑๕๘ 
๒๗ นางสาวประสงค์ คู่ควร ๔๖ ๒ ครูผู้ช่วย ป.ตรี คหกรรม การงานอาชพี ๘/๑๕๘ 
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  ๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางจุฑารัตน์  ศรีค า ๓๖ ๖ ป.ตร ี
ป.โท 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ กรมส่งเสรมิฯ 

๒ ว่าท่ีร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ๓๙ ๕ ป.ตร ี ทัศนศิลป ์ ศิลปะ กรมส่งเสรมิฯ 
๓ นางสาวมณฑา แก้วทอง ๒๕ ๑ ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย รายหัว 
๔ นางสาววรินทร์ น้อยแสง ๒๕ ๑ ป.ตร ี ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ รายหัว 

 

 ๓.๓  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ต าแหน่ง 

วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี 
จ้างด้วย

เงิน 
๑ นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล ๒๗ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
ปวช. บัญช ี เจ้าหน้าท่ี

สารสนเทศ 
กรม

ส่งเสริมฯ 
๒ นางสาวพัชนี  มณีวงษ ์ ๒๗ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
ปริญญา
ตร ี

บัญช ี เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ 

กรม
ส่งเสริมฯ 

๓ นายสมหมาย ศรชัย 48 ลูกจ้าง ป.๖ - นักการภารโรง  
๔ นายสมชาย ศรีอุดม 56 ลูกจ้าง ป.4 - นักการภารโรง  
๕ นางสอาด เงินทอง ๕๙ ลูกจ้าง ม.๓ - นักการภารโรง  

 
 ๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 
   ๓.๔.๑ จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภท/ต ำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
        ผู้อ านวยการ   ๑   

รวม   ๑  ๑ 
2. ครูผู้สอน  

พนักงานครู  ๑๒ ๑๓  ๒๕ 
พนักงานจ้าง(สอน)  ๓ ๑  ๔ 
พนักงานจ้างสอน(ช่ัวคราว)      

รวม  ๑๕ ๑๔  ๒๙ 
3. บุคลากรสนับสนุน  

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

รวม ๔ ๑   ๕ 
รวมท้ังสิ้น ๔ ๑๖ ๑๕  ๓๕ 
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8.57%

54.29%

37.14%

0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร

ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2.86%

82.86%

14.29%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน
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  3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย ๓ ๘.๕๗ ๒๑.๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๔ ๑๑.๔๓ ๒๐.๗๕ 
วิทยาศาสตร์ ๖ ๑๗.๑๔ ๑๘.๐๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ ๑๑.๔๓ ๑๙.๒๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๕.๗๑ ๑๙.๐๐ 
ศิลปะ ๓ ๘.๕๗ ๒๒.๖๗ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑๔.๒๙ ๒๐.๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๘ ๒๒.๘๖ ๒๐.๘๘ 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 35 100 ๑๐๐.๐๐ 

 

 
  

8.57%

11.43%

17.14%

11.43%
5.71%

8.57%

14.29%

22.86%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น ๕๕๘ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ ๗๗ ๖๖ ๑๔๓ ๓๕.๗๕ 

ม.๒ ๔ ๘๙ ๗๙ ๑๖๘ ๔๒.๐๐ 

ม.๓ ๔ ๗๐ ๕๘ ๑๒๘ ๓๒.๐๐ 

ม.๔ ๒ ๑๕ ๓๗ ๕๒ ๒๖.๐๐ 

ม.๕ ๒ ๑๒ ๒๐ ๓๒ ๑๖.๐๐ 

ม.๖ ๒ ๑๕ ๒๐ ๓๕ ๑๗.๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘ 278 280 558 ๓๑.๐๐ 
 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน  ๒  คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา   =   ๑ : ๒๐  เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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 4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐ 
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141

181

143

168

128

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2558 - 2560

ปี ก.ศ.2560 ปี กศ.2559 ปี กศ.2558

43

43

0

35

37

45

52

32

35

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2558 - 2560

ปี ก.ศ.2560 ปี กศ.2559 ปี กศ.2558



หน้า 12 

 

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
 5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย
ระดับ 
3  ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 398 23 55 59 48 86 60 44 23 127 31.91 
2. คณติศาสตร ์ 488 13 167 96 97 62 31 10 12 53 10.86 
3. วิทยาศาสตร ์ 397 11 35 47 61 68 80 54 41 175 44.08 
4. สังคมศึกษา ฯ 1193 1 31 62 147 260 204 186 302 692 58.01 
5. ประวตัิศาสตร ์ 396 0 0 14 170 121 55 22 14 91 22.98 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

835 3 26 16 40 121 150 170 309 629 75.33 

7. ศิลปะ 375 0 0 1 26 82 74 120 72 266 70.93 
8. การงานอาชีพฯ 805 10 28 30 136 135 176 107 183 466 57.89 
9. ภาษาตา่งประเทศ 1193 14 243 174 206 171 160 87 138 385 32.27 

รวม 6080 75 585 499 931 1106 990 800 1094 2884  
ร้อยละ 100 1.23 9.62 8.20 15.31 18.19 16.28 12.73 17.99 47.43 47.43 

 

 

10

11

12

9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 384 27 61 66 70 71 41 25 23 89 23.18 
2. คณติศาสตร ์ 472 15 134 79 78 79 58 22 7 87 18.43 
3. วิทยาศาสตร ์ 384 6 38 39 93 68 58 48 34 140 36.46 
4. สังคมศึกษา ฯ 1150 0 16 14 195 137 192 249 347 788 68.52 
๕. ประวตัิศาสตร ์ 384 0 0 30 194 112 39 7 2 48 12.50 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

746 
16 19 32 61 104 162 121 231 

514 68.90 

7. ศิลปะ 371 0 0 0 1 8 141 123 98 362 97.37 
8. การงานอาชีพฯ 747 1 37 54 127 143 124 118 143 385 51.54 
9. ภาษาตา่งประเทศ 1151 34 296 183 195 153 125 80 85 290 25.20 

รวม 5789 99 601 497 1014 875 940 793 970 2703  
ร้อยละ 100 1.71 10.38 8.58 17.51 15.11 16.23 13.69 16.75 46.69 46.69 

 

 
 

  

10

11

12

9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3
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   5.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๔-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 167 1 13 20 24 43 34 21 11 66 39.52 
2. คณติศาสตร ์ 181 1 12 12 53 45 39 13 6 58 32.04 
3. วิทยาศาสตร ์ 311 3 14 22 40 53 79 55 45 179 57.56 
4. สังคมศึกษา ฯ 226 0 4 14 18 24 46 38 82 166 73.45 
5. ประวตัิศาสตร ์ 63 0 0 2 24 11 20 5 1 26 41.27 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

138 
1 2 4 3 14 28 20 66 

114 82.61 

7. ศิลปะ 167 0 0 0 0 1 7 27 132 166 99.40 
8. การงานอาชีพฯ 248 0 7 7 20 33 40 46 95 181 72.98 
9. ภาษาตา่งประเทศ 320 5 38 27 58 54 56 38 44 138 43.13 

รวม 1821 11 90 108 240 278 349 263 482 1094  
ร้อยละ 100 0.60 4.94 5.93 13.17 15.26 19.16 14.44 26.46 60.08 60.08 

 

 
 

34.56

46.35

37.38

0 10 20 30 40 50

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 4 มัธยมฯ 5 มัธยมฯ 6
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 163 0 1 11 30 30 49 25 17 91 55.83 
2. คณติศาสตร ์ 179 1 8 8 53 42 44 15 8 67 37.43 
3. วิทยาศาสตร ์ 272 0 10 21 32 67 87 21 34 142 52.21 
4. สังคมศึกษา ฯ 207 0 7 12 14 24 32 35 83 150 72.46 
๕. ประวตัิศาสตร ์ 66 0 0 0 12 35 18 1 0 19 28.79 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

133 
0 0 0 2 1 16 8 106 

130 97.74 

7. ศิลปะ 163 0 0 0 1 8 15 67 72 154 94.48 
8. การงานอาชีพฯ 247 1 10 6 23 39 35 74 59 168 68.02 
9. ภาษาตา่งประเทศ 296 4 32 26 40 50 80 29 35 144 48.65 

รวม 1726 6 78 84 207 296 376 275 414 1065  
ร้อยละ 100 0.34 4.51 4.86 11.99 17.14 21.78 15.93 23.98 61.70 61.70 
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ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 4 มัธยมฯ 5 มัธยมฯ 6
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปกีารศึกษา 2560 
๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 43.47 19.61 30.27  27.78 
ระดับจังหวัด 47.25 25.21 31.77  28.84 
ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 44.79 22.12 30.14  27.74 
ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28  30.45 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้น ม.3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 41.02 43.47 2.45 

คณิตศาสตร์ 22.87 19.61 -3.26 

วิทยาศาสตร์ 31.61 30.27 -1.34 

สังคมศึกษา 43.83   -43.83 

ภาษาอังกฤษ 27.76 27.78 0.02 

 

 
 
 

41.02

22.87

31.61

43.83

27.76

43.47

19.61

30.27

27.78

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559
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๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 

๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 37.71 16.72 25.77 27.97 20.26 

ระดับจังหวัด 46.69 21.21 27.40 32.55 24.30 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 43.43 19.05 25.91 31.33 22.70 

ระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้น ม.6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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๖.๒.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 47.42 37.71 -9.71 

คณิตศาสตร์ 20.64 16.72 -3.92 

วิทยาศาสตร์ 29.1 25.77 -3.33 

สังคมศึกษา 33.56 27.97 -5.59 

ภาษาอังกฤษ 22.21 20.26 -1.95 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559
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๖.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ  

 ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๓๔๗ ๖๒.๑๙ 

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

๕๕๘ ๑๐๐.๐๐ 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม ๑ 0.18 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๘๕ ๑๕.๒๓ 
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ ๐ ๐.๐๐ 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 411 ๗๓.๖๖ 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) ๔ ๐.๐๗ 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ๔ ๐.๐๗ 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ๐ ๐.๐๐ 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐๒ ๑๘.๒๘ 
จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๔ ๖.๐๔ 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

๕๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๕๕๘ ๑๐๐.๐๐ 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๕๕๘ ๑๐๐.๐๐ 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน ๕๕๘ ๑๐๐.๐๐ 
๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และบันทึกการสืบค้น 

จากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๕๕๘ ๑๐๐.๐๐ 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

134 24.01 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

134 24.01 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

134 24.01 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

134 24.01 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

134 24.01 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
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7. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ๓ หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๓ หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๓ หลัง 
๔. สนามกีฬา ๓ สนาม 
๕. อาคารผลิตน้ าดื่ม ๑ หลัง 
๖. บ้านพักนักการ ๑ หลัง 
๗. อาคารเก็บเครื่องมือช่าง ๑ หลัง 

 
8. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปีงบประมาณล่าสุด) 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

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

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๗๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๓,๔๔๔.๑๖ 

 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

  

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย

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

 
 

๑๒๙,๖๐๐ 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

๔๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

๔๑๗,๐๐๐ 
 

 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 

๒,๑๓๓,๒๐๐ 
 

๒๗๖,๑๐๐ 
๕๕๓,๔๘๓ 
๒๕๖,๙๑๐ 
๕๓๖,๖๖๕ 

 

ค.  เงินอื่น ๆ (ระบุ)   

รวม ๕,๓๐๙,๔๐๒  
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน  ๑,๘๑๖,๒๖๓.๙๐  บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน  ๒,๗๑๐,๑๔๕.๑๔  บาท 
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9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๙.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ มีประชากรประมาณ  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนเทศบาล ๔  อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ความเป็นอยู่
เหมือนชนบทโดยทั่วไปมีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 ๙.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗๐,๐๐ บาท 

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

 
  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ ๑,๔๐๐ ชั่วโมง 

 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ แผนวิทย์-คณิต           
และศิลป์-ทั่วไป 

หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓

ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
วทิยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ประวติัศาสตร์ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรมและ
        การด าเนินชีวติในสังคม
 ภูมศิาสตร์
 เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
 สุขศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
 พลศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.)
ศิลปะ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.)

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

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

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

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

๑๒๐(๓ นก.)

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

๒๔0(๖ นก.)
๒๔0(๖ นก.)

๓๐๐ ช.ม.

ม.๔ - ๖
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๔0(๖ นก.)
240(6 นก.)

๘0(๒ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

๘๐(๒ นก.)

 รายวิชาเพ่ิมเติม

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

360(๑๘ นก.)

๑๒๐ ช.ม.

๑๒๐ ช.ม.
๖๐ ช.ม.

๑๒๐(๓ นก.)
๒๔0(๖ นก.)

1,760(44 นก.)

รวมหน่วยกิตทีไ่ด้

กลุม่สาระการเรียนรู้/กิจกรรม

 กลุม่สาระการเรียนรู้

๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.)

360(๑๘ นก.) 360(๑๘ นก.)
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11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑๑.๑ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ๑๒๘ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน ๒,๐๗๖ เล่ม มีวารสาร
ให้บริการจ านวน ๒  ฉบับ นิตยสาร ๑๑๐ ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอ้ี  ไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนงดให้บริการ
ห้องสมุดเนื่องจากก าลังปรับปรุงระบบการให้บริการ  
 ๑๑.๒  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๑๓ ห้อง จ าแนกเป็น 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน   ๓  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   ๒  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน   ๑  ห้อง 
   ห้องโสตทัศนศึกษา      จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องศูนย์นิทรรศการอาเซียน     จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องดนตรี             จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องนาฏศิลป์                   จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องศิลปะ                     จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องมัลติมีเดีย                      จ านวน   ๑  ห้อง 
    ห้องโสตทัศนูปกรณ์      จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑๑.๓  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน  ๘๓  เครื่อง จ าแนกเป็น 
   ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จ านวน  ๗๐ เครื่อง 
   ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  ๗๐ เครื่อง 
โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)  เฉลี่ย  ๑๖๐ คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน ๑๓ เครื่อง 
 ๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

อาคารผลิตน้ าดื่มดี 
ศูนย์นิทรรศการอาเซียน 
ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๑๒๑ 
๑๔๕ 
๑๔๕ 
๕๖๔ 

 
 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ศูนย์ราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ค่ายลูกเสือจังหวัดก าแพงเพชร 

๕ 
๒ 
๔ 
๑ 
๒ 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๖ วัดหนองปลิง ๑ 
๗ เขาสนามเพรียง ๑ 

 
 ๙.๕ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑ 
๒ 
๔ 

นายหวัน  อาจอาสา 
พระใบฎีกาสาคร  อารยธมฺโม 
นางปัทมา  พวงมาลัย 

การท านา 
พระพุทธศาสนา 
งานอนามัย และสาธารณสุข 

๑ 
๓๖ 
๔ 
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12. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
1๒.1 ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

สถานศึกษา 
 

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ๖ กันยายน 
๒๕๖๐ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร  
ผลงานครู 
นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล เหรียญทองการ

แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชาติ 

๑๑ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล เหรียญทองการ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชาติ 

๑๑ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับภาคเหนือ 

๑๓ - ๑๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับภาคเหนือ 

๑๓ - ๑๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ  เหรียญ
ทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ  เหรียญ
ทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร   
ยาแก้ว 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๑  เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๑  เหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
 
 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑  เหรียญทองแดงการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑  เหรียญทองแดงการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางนาตยา  ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑  เหรียญทองการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อย
อิสระ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายฉัตรชัย  ทองจรัส ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑  เหรียญทองการแข่งขัน
เครือ่งบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อย
อิสระ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  เหรียญทองการแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  เหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  เหรียญทองการแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายอดิศร  เชื้อบุญมี ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  เหรียญทองการแข่งขันการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  เหรียญทองการแข่งขันการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายอดิศร  เชื้อบุญมี ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑  เหรียญทองการแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Web Editor    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑  เหรียญทองการแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Web Editor    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายณัฐพล   
รัศมียิ่งมงคล 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  เหรียญทองการแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  เหรียญทองการแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายอรรณพ  บ่อน้อย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายวัชโรทร  ทิมแหง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร   
ยาแก้ว 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายสุทธิ  มีขันหมาก ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวสมจิตร  นาม
กระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 
 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวอรนุช  เพียลาด ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางกรวิพา  ส าโรง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายคณวรา  สิละบุตร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวกรรณิกา   
ทองอาจ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดมารยาทไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายอรรณพ  บ่อน้อย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายวัชโรทร  ทิมแหง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายสุทธิ  มีขันหมาก ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการแสดงตลก   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการแสดงตลก   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 6 
 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวดวงกมล   
บุญใชย 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาววรินทร์   
น้อยแสง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันละครสั้นภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายณัฐพล   
รัศมียิ่งมงคล 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายณัฐพล   
รัศมียิ่งมงคล 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายณัฐพล   
รัศมียิ่งมงคล 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวพัชรินทร์   
จูเจริญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาววรินทร์   
น้อยแสง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๓  เหรียญทองแดงการแข่งขัน 
เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาววรินทร์   
น้อยแสง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวพัชรินทร์   
จูเจริญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางกรวิพา  ส าโรง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายอดิศร  เชื้อบุญมี ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวธนพร  เรียนทับ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวสมจิตร   
นามกระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 
 
 

๑๘ - ๑๙  
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวสมจิตร   
นามกระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง การแข่งขัน Sudoku  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง การแข่งขนั Sudoku   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวพัชรินทร์   
จูเจริญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทองแข่งคัดลายมือภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวดวงกมล   
บุญใชย 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทองแข่งคัดลายมือภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทองแข่งขันประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวนันทวัน   
ปิ่นทอง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทองแข่งขันประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายกฤตกร  ยาแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทองแข่งขันวาดภาพระบายสี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววรินทร์   
น้อยแสง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองแข่งคัดลายมือ
ภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวดวงกมล   
บุญใชย 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญทองแข่งคัดลายมือภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองการแข่งขัน Sudoku  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองการแข่งขัน Sudoku  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช  เพียลาด ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาต่างประเทศ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวสุจิตรา  
สิงห์บุบผา 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาต่างประเทศ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวพัชรินทร์   
จูเจริญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองแข่งคัดลายมือ
ภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวดวงกมล   
บุญใชย 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองแข่งคัดลายมือ
ภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองการน าเสนอด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายอดิศร  เชื้อบุญมี ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองการน าเสนอด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววิไลรัต เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญทองแข่งคัดลายมือ
ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายคณวรา  สิละบุตร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 เหรียญทองแข่งขันประกวด 
มารยาทไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวกรรณิกา   
ทองอาจ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 เหรียญทองแข่งขันประกวด 
มารยาทไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 
 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาววรินทร์   
น้อยแสง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งคัดลายมือภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวดวงกมล   
บุญใชย 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งคัดลายมือภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววรินทร์   
น้อยแสง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งคัดลายมือภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวดวงกมล   
บุญใชย 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งคัดลายมือภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววิไลรัต เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน
แข่งคัดลายมือภาษาไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวพัชรินทร์   
จูเจริญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งคัดลายมือภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวดวงกมล  บุญ
ใชย 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งคัดลายมือภาษาจีน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายบวงสวง  น้อมเศียร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันคิดเลขเร็ว   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวปาริฉัตร  ปั้น
บุญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันคิดเลขเร็ว   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวธนพร  เรียนทับ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันคิดเลขเร็ว   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันคิดเลขเร็ว   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 



หน้า 36 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวธนพร  เรียนทับ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันคิดเลขเร็ว   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันคิดเลขเร็ว   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวธนพร  เรียนทับ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันคิดเลขเร็ว   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางจุฑารัตน์  ศรีค า ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง
แข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา  ส าโรง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญเงินแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวมัณฑนา   
ทองปรางค์ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เหรียญเงินแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายณัฐพล รัศมียิ่งมงคล ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญเงินแข่งขันเขียน Home Page  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญเงินแข่งขันเขียน Home Page  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญเงินแข่งขันเขียน Home Page  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายอดิศร  เชื้อบุญมี ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญเงินแข่งขันเขียน Home Page  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายบวงสวง  น้อมเศียร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน
แข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 3 
 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 



หน้า 37 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวปาริฉัตร   
ปั้นบุญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน
แข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายบวงสวง  น้อมเศียร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน
แข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวปาริฉัตร   
ปั้นบุญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน
แข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน 
การน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายอดิศร  เชื้อบุญมี ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน 
การน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวสมจิตร  นาม
กระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา  ส าโรง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงSpelling Bee   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวมัณฑนา  ทอง
ปรางค์ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงSpelling Bee   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงการแข่งขัน Sudoku  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงการแข่งขัน Sudoku  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายณัฐพล รัศมียิ่งมงคล ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงแข่งขันเขียน Home 
Page  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแกว้ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงแข่งขันเขียน Home 
Page  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา  ส าโรง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวมัณฑนา  ทอง
ปรางค์ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงแข่งขัน Spelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายบวงสวง  น้อมเศียร ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขัน A-MATH   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวปาริฉัตร  ปั้น
บุญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขัน A-MATH   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขัน A-MATH   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขัน A-MATH   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางกรวิพา  ส าโรง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
Spelling Bee  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวมัณฑนา  ทอง
ปรางค์ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
Spelling Bee  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน Sudoku   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน Sudoku   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายรณชัย  บุญประจวบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน  
รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรมSpelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายรณชัย  บุญประจวบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน  
รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรมSpelling Bee  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน Sudoku   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน Sudoku   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวอรนุช  เพียลาด ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวสุจิตรา   
สิงห์บุบผา 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายรณชัย  บุญประจวบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขัน Spelling Bee  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายรณชัย  บุญประจวบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขัน Spelling Bee  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวสมจิตร  นาม
กระโทก 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 



หน้า 40 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

ว่าที่ ร.ต.กฤตกร   
ยาแก้ว 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ การแข่งขันการประกวดวาดภาพ
ตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายเอนก นันทรากร ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันจรวดขวด
น้ า   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันจรวดขวด
น้ า   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นายฉัตรชัย ทองจรัส ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางนาตยา ฤทธิธรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวนันทวัน   
ปิ่นทอง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการประดิษฐ์
จากใบตอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันการประดิษฐ์
จากใบตอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

ว่าที่ ร.ต.กฤตกร   
ยาแก้ว 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองวาด
ภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
กล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางอังคณา  พ่ึงพัก ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
กล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาววิไลรัต เกิดเทพ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน 
คัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวเบญญาภา   
พุดสิน 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง
โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวพัชรินทร์   
จูเจริญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วม 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาววรินทร์   
น้อยแสง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วม 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

ผลงานนักเรียน    
เด็กหญิงกัญญา   
ไทยสงค์ 

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 3ระดับชาติ 

๑๑ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงดรุณ ี แซ่ฉั่ว เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 ระดับชาติ 

๑๑ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงธันยาพร   
คุ้มโภคา 

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 ระดับชาติ 

๑๑ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงพรนภา   
ผิวพรม 

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 ระดับชาติ 

๑๑ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงมลฤด ี ศรีภูธร เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 ระดับชาติ 

๑๑ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงรัตนาภรณ์   
โมลา 

เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 ระดับชาติ 

๑๑ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงกัญญา   
ไทยสงค์ 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทองการ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ระดับภาคเหนือ 

๑๓ - ๑๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงดรุณ ี แซ่ฉั่ว รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทองการ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ระดับภาคเหนือ 

๑๓ - ๑๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงธันยาพร   
คุ้มโภคา 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทองการ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ระดับภาคเหนือ 

๑๓ - ๑๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กหญิงพรนภา   
ผิวพรม 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทองการ
แข่งขัน ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ระดับภาคเหนือ 

๑๓ - ๑๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงมลฤด ี ศรีภูธร รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทองการ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ระดับภาคเหนือ 

๑๓ - ๑๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  
โมลา 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  เหรียญทองการ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ระดับภาคเหนือ 

๑๓ - ๑๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงกัญญา   
ไทยสงค์ 

ชนะเลิศ  เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงดรุณ ี แซ่ฉั่ว ชนะเลิศ  เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงธันยาพร  
คุ้มโภคา 

ชนะเลิศ  เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงพรนภา   
ผิวพรม 

ชนะเลิศ  เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงมลฤด ี ศรีภูธร ชนะเลิศ  เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงรัตนาภรณ์   
โมลา 

ชนะเลิศ  เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวกุลนิภา  กลิ่น
เพ็ญ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เหรียญทองการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวจิราพร   
แย้มโกสุม 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เหรียญทองการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 
 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวชนิสรา  สมพงษ ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวอรอุมา  ใจสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวอาภาภัทร   
ยาหอม 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายพิทักษ์  มีมุข รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เหรียญทองการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายอนุชา  รอดพิมพ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เหรียญทองการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายเทวัน  เอกวัฒน์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เหรียญทองการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงจิตรสุภา   
ทองสีสังข์ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เหรียญทองการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาววริศราภรณ์   
สอนชิด 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เหรียญทองการ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายภาคิไนย  ข ามี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เหรียญทองการ
แข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงสโรชา  พลับพล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เหรียญทองการ
แข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายจักรพรรณ  
ประเทศา 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เหรียญทองการ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กชายประพล  อินทร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เหรียญทองการ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายยงยุทธ์  เอ่ียมวิลัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เหรียญทองการ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายวีรพงษ์  ทองจิตติ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เหรียญทองการ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวอลิตา  จิตสว่าง เหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวอัญชลี  
ลักษณะมีศรี 

เหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวน้ าผึ้ง  
บัวเย็น 

เหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงกรกฎ  
แสงภารา 

เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวนิรชา  เกษแก้ว เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวหนึ่งฤทัย   
จึงเจริญ 

เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวอริสษา  อินโท เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงกัลยา  ชูเชิด เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายวรพจน ์ โคสอน เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 



หน้า 46 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กชายชินกร   
ด้วงรักษา 

เหรียญทองการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงรวิวรรณ   
รัตนเมือง 

เหรียญทองการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวกาญจนา  
บรรดาศักดิ์ 

เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 

นายน าชัย  ขันอินทร์ เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายกิตติกานต ์ 
แต่งเสียน 

เหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ เหรียญเงินการแขง่ขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวชลธิชา  
กลิ่นเกษร 

เหรียญเงินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงอารีรัตน์  พุ่มศิริ เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายชลธาร  แซ่ว่อง เหรียญเงินการแข่งขันการแสดงตลก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายณัฐชัย  ใจเอ็น เหรียญเงินการแข่งขันการแสดงตลก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายพงคพัฒน์
นฤมิตร 

เหรียญเงินการแข่งขันการแสดงตลก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายวงศวัฒน์   
อมฤกษ์ 

เหรียญเงินการแข่งขันการแสดงตลก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กชายสมชาติ   
จิตประสาร 

เหรียญเงินการแข่งขันการแสดงตลก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวจุฑามาศ   
ค าทอง 

เหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวปิยธิดา   
หนุนครบุรี 

เหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 

นางสาวพรพรรณา  
สัตยาคูณ 

เหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาววันนิษา   
พลอาจ 

เหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวอาทิตญาพร   
ล่าศิริ 

เหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงณัฏฐธิดา   
สาพันธ์ 

เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายวินัย  เคนทอง เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายบริพัฒน์  จันทศร เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวอรอนงค ์ เกษ
สาคร 

เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายตุลยวัต  บุญศร ี เหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายนรวิชญ์  เอ่ียมรักษา เหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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นางสาวจัณทนา  กิมจีน เหรียญทองแดงการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวน้ าผึ้ง  สีกล่อม เหรียญทองแดงการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายณัฐกานต ์  
แก้วคล้าย 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เหรียญทองแดง
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 

นายศราวุฒิ  บุญม ี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เหรียญทองแดง
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ๖ 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวรวงข้าง   
ทองด้วง 

เหรียญทองแดงการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายกฤตโยธาน 
แจ่มทุ่ง 

เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น (2D Animation)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กชายรัชชานนท์   
ปิยะจันทรานนท์ 

เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น (2D Animation)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายเกียรติศักดิ ์  
อินทพงษ์ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงธิติมา   
พวงสมบัติ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงยุพิน   
พิมพ์สระเกตุ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นายพิทยา  จ้อยโทน ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นางสาวศศิประภา   
จินกสิกิจ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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นางสาวสุพัชญ์   
เพียรรัตน์ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๑๘ - ๑๙ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

เด็กหญิงจิตรสุภา   
ทองสีสังข์ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Sudoku 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวนิรชา เกษแก้ว ชนะเลิศ เหรียญทอง การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวหนึ่งฤทัย   
จึงเจริญ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวอริสษา  อินโท ชนะเลิศ เหรียญทอง การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวน้ าผึ้ง  บัวเย็น ชนะเลิศ เหรียญทองแข่งคัดลายมือภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงดรุณี  แช่ฉั่ว ชนะเลิศ เหรียญทองแข่งขันประดิษฐ์ร้อย
มาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงมลฤดี ศรีภูธร ชนะเลิศ เหรียญทองแข่งขันประดิษฐ์ร้อย
มาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกัญญา   
ไทยสงค์ 

ชนะเลิศ เหรียญทองแข่งขันประดิษฐ์ร้อย
มาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวกุลนิภา   
กลิ่นเพ็ญ 

ชนะเลิศ เหรียญทองแข่งขันวาดภาพระบาย
สี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวจิราพร   
แย้มโกสุม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองการ
แข่งขัน Sudoku ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวจุฑามาศ   
ค าทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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เด็กหญิงอลิสา  จิตสว่าง รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแข่งคัด
ลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวมิถุนา   
สุขสะอาด 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแข่งคัด
ลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาววริศราภรณ์  
สอนชิด 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแข่งคัด
ลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กชายกิตติกานต์   
แต่งเสียน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองการ
น าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กชายไกรสิทธิ์  
ประสงค์ดี 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองการ
น าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายน าชัย  ขันอินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแข่งขัน
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวกาญจนา  
บรรดาศักดิ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแข่งขัน
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงณิชารีย์   
ตรีกิดากร 

เหรียญทองแข่งคัดลายมือภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงธันยพร   
อินจันทร์ 

เหรียญทองแข่งคัดลายมือภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวพรพรรณา   
สัตยากูล 

เหรียญทองแข่งคัดลายมือภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงฐิติพร   
พวงสมบัติ 

เหรียญทองแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายชิโนสึเกะ  ทาคาโน เหรียญทองแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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นายเกียรติศักดิ์   
อินทพงษ์ 

เหรียญทองแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายกรวิชญ์  สมโภชน ์ เหรียญทองแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กชายวรพจน์  โคสอน เหรียญทองแข่งขันประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกัลยา  ชูเชิด เหรียญทองแข่งขันประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายวีรพงษ์  ทองจิตติ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินการแข่งขัน
การเขียน Homepage ประเภทคู่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายยงยุทธ์  เอ่ียมวิไล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินการแข่งขัน
การเขียน Homepage ประเภทคู่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กชายสุวรรณชัย   
ศรีปิ่นเป้า 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงินแข่งขัน
เขียน Home Page ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กชายไกรศร   
ประสงค์ดี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงินแข่งขัน
เขียน Home Page ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงอารีรัตน์  พุ่มศิริ เหรียญเงินแข่งคัดลายมือภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กชายสมชาติ   
จิตประสาร 

เหรียญเงินแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงอุไรวรรณ   
วงษ์ธัญการณ์ 

เหรียญเงินแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กชายรัชชานนท์   
ปิยะจันทรานนท์ 

เหรียญเงินการน าเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 
 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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เด็กชายกฤตโยธาน  
แจ่มทุ่ง 

เหรียญเงินการน าเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงสุพิชชา  วีระค า เหรียญเงินแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวนิติญา  หมื่นไกร รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวน้ าทิพย์   
น้ าเต้าไฟ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวจันทร์รฉัตร  
เนตรยิ้ม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายทนชัย   
แป้นเพชรอ าพรสี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 
6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวกรรณิการ์  
ทรัพย์ส าเนียง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการ
แข่งขัน Sudoku ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายตุลยวัต  บุญศรี รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการ
แข่งขันการเขียน Homepage ประเภทคู่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายกฤษณะ  สิงห์กรุง รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการ
แข่งขันการเขียน Homepage ประเภทคู่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายเทวัน  เอกวัฒน์ เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-MATH 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายสรศักดิ์  ออมสิน เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-MATH 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงฐิติมา   
พวงสมบัติ 

เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-MATH 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 

อบจ.ก าแพงเพชร 
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เด็กหญิงยุพิน   
พิมพ์สระเกตุ 

เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-MATH 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กชายชินกร   
ด้วงรักษา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมSpelling Bee ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกรกช   
แสงภารา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมSpelling Bee ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวรวงข้าว   
ทองด้วง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมSpelling Bee ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กชายอธิวรรธน์   
แสงเมล์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Sudoku 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวฐิติพร  โพธิ์มาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Sudoku 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวเนตรชนก   
เกิดโต 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

เด็กหญิงรวิวรรณ   
รัตนเมือง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3 

๒๔ - ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นางสาวชลธิชา   
กลิ่นเกษร 

เหรียญทองการแข่งขันการพูดทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวกุลนิภา   
กลิ่นเพ็ญ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒การแข่งขันการ
ประกวดวาดภาพตามจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เด็กชายอนุชา  ทองคุ้ม ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันจรวดขวด
น้ า  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เด็กชายธนากร   
เขียวเล็ก 

ไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันจรวดขวด
น้ า  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กชายนัฐวีร์  เอี่ยมพ่วง ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันจรวดขวด
น้ าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เด็กหญิงนโรชา   
สาเลิศสกุล 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เด็กหญิงนภาภรณ์   
เก่งธัญกิจ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เด็กหญิงณิชารีย์   
ตรีกิดากร 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวอรอนงค์   
เกษสาคร 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวยุวดี ทุเรียนทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายชินโนสึเกะ   
ทาคาโน 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เด็กหญิงรวิวรรณ   
รัตนเมือง 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เด็กหญิงกรรณิการ์  
ขวัญยืน 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เด็กหญิงพัฒชรี  อินตา ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายกรวิชญ์  สมโภชน ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวสศิประภา   
จินกสิการ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวสุพัชญ์   
เพียรรัตน์ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นายวีรพงษ์  ทองจิตติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

เด็กหญิงกัญญา   
ไทยสงค์ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

เด็กหญิงดรุณ ี แซ่ฉั่ว เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

เด็กหญิงมลฤด ี ศรีภูธร เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การ
ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาววริศราภรณ์   
สอนชิด 

เหรียญทองคัดลายมือภาษาไทย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวกุลนิภา   
กลิ่นเพ็ญ 

เหรียญทองวาดภาพระบายสี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวน้ าผึ้ง  บัวเย็น เหรียญทองวาดภาพระบายสี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

เด็กหญิงสุพิชชา  วีระค า เหรียญทองกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวเนตรชนก   
เกิดโต 

เหรียญเงินกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

เด็กหญิงอารีรัตน์  พุ่มศิริ เหรียญเงินคัดลายมือภาษาไทย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวชนิสรา  สมพงษ ์ เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

 

อบจ. พิษณุโลก 
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นางสาวอรอุมา  ใจสอน เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวอาภาภัทร   
ยาหอม 

เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นางสาวฐิติรัตน์  แซ่กอ เหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นายเจริญชัย  อาจรอด เหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นายเทวัน  เอกวัฒน์ เหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

เด็กหญิงกัญญารัตน์   
สุขยิ้ม 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ม.1-ม.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

นายธีรพงษ์  ใจสิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ม.4-ม.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 - 6 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 

เด็กชายสุวรรณชัย   
ศรีปิ่นเป้า 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

12 – 14 
กรกฎาคม 
2560 

อบจ. พิษณุโลก 
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 1๒.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 
(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเรจ็ 

๑ โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

    เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน ใน
ท้องถิ่น 
    ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 

 

๑๒.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  

๑. โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
๒. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
๔. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
๕. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศ 
๖. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๗. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
๘. โครงการสะเต็มศึกษา 
๙. โครงการจัดการเรียนการสอน 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
99.37 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม และบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนการสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

95.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา       
มาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน 
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

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

มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา       
มาตรฐานท่ี ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์   99.59 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 90.62 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   
99.11 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

99.12 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

99.08 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 99.69 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     100.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
99.96 5.00 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 98.85 5.00 ดีเยี่ยม 
    

  

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

จุดเด่น     ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนอย่างดีเยี่ยม 
จุดที่ควรพัฒนา   การจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ    ควรการจัดท าหรือสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
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14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

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

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

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

 
ข้อเสนอแนะ  
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถทั้งในด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น แบบฝึก โครงการ สรุป หรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
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 สถานศึกษาควรด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมกันอย่างน้อย  
ภาคเรียนละ ๒ ครั้งและให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปขั้นหนึ่งภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการประชุม ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชนให้
มากขึ้นโดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือและควรมีมาตรการเชิงรุกเข้าไปประสานงานและร่วมกิจกรรมใน
ชุมชนทุกโอกาสเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบวัด และแบบทดสอบ
ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และควรส่งเสริมให้ครูมี
การวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้า วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นให้ครู  
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและวางแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
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๑๕. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑๕.๑  การบริหารจัดการศึกษา  

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

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
      

 
              

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
  



หน้า 62 

 

 
 1๕.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ ด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ภายในความพร้อมด้านทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่
อาเซียน 

 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคความพร้อมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕. ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและคณุ
ลักษณอันพึงประสงค ์

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณอันพึงประสงค ์

 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2. ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความรู้ความสามารถ
ด้วยหลักสูตร
สถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมสู่อาเซยีน 

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้
ความสามารถสู่ความเป็นเลิศพร้อมสู่อาเซยีน 

2.2 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสู่ความเปน็เลิศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน 

 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3. ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
สุขภาพกายสุขภาพจติ
ที่ด ี

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนให้มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
ฝ่ายงบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร ์
ปรับปรุงและพัฒนา

สื่อ ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อาคาร

4.1 กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ครภุัณฑ์ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู ้

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4.2 กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่ง
เรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมให้มี
ความพร้อมและเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

  

5. ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

ฝ่ายบุคคล 

6. ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
ฝ่ายงบประมาณ 

7. ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมการ
บริหารและจดั
การศึกษาในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการบรหิารและจดัการศึกษาในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
ฝ่ายงบประมาณ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
  ๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าเศรฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 น้ าดื่มดี (DEE)  ธนาคารเด่น 
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๑๖. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษา 2560 ของสถานศึกษา  
1)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๑. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพิธีไหว้คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 
9.6 

12.2 

1. เพื่อระลึกถึงบุญคณุของ
ครูบาอาจารย ์
ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างลูกศิษย์และคร ู
2. เพื่อเป็นการสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของชาว
ไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
3. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคญัของพิธีไหว้ครูที
มีต่อนักเรยีน 

1. นักเรียนไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัและพระคณุของ
อาจารยผ์ู้ซึ่งเปรียบ เสมือน
พ่อแม่คนที่สอง 
2. นักเรียนเห็นความ ส าคญั
ของพิธีไหว้ครูและสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติไทย 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

นักเรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรมพิธี
ไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)   เข้าร่วม
กิจกรรมพิธไีหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
2. นักเรียนโรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม  ดี
สารอุปถัมภ์) ระลึกถึง
พระคุณของครูและสืบ
สานประเพณไีหว้ครูที่ดี
งามของไทย 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม  ดีสาร
อุปถัมภ์) ไดร้ะลึกถึง
พระคุณของครูและสืบ
สานประเพณไีหว้ครูที่ดี
งามของไทย 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

9.1 
9.4 
9.6 
9.8 

1  เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้
ความเข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดี
งาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
2  เพื่อให้นักเรียนน า
หลักธรรมและค่านิยมหลัก 
12 ประการ มาใช้เป็นแนว

1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมของศาสนา 
สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มี
ศาสนาเป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยว
จิตใจ 
2.นักเรยีนน าหลักธรรมและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
มาใช้เป็นแนวปฏิบัติใน

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่มดี
สารอุปถัมภ์)  
ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 170  คน 
 

1.  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
2. นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนา
และค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ โรงเรยีนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์) มีความรูค้วาม
เข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนา มีจติส านึกท่ีดีงาม 
มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ น าหลักธรรม
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
3  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างสงบสุข และเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่นได ้

ชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนสามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบ
สุข และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้อื่นได ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

และค่านิยมหลัก 12 
ประการมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างสงบสุขและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่น 

3 
 
 
 
 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระจ้าอยู่
หัว  
(ร.10 ) 
 
 

9.8 1. เพื่อให้ครู นักเรียน  
กรรมการสถานศึกษาฯ และ
ชุมชน ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
2. เพื่อให้ครู นักเรียน  
กรรมการสถานศึกษาฯ และ
ชุมชน ได้ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

1. ครู นักเรียน  กรรมการ
สถานศึกษาฯ และชุมชน มี
ความจงรักภักดีต่อสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัว 
2. ครู นักเรียน  กรรมการ
สถานศึกษาฯ และชุมชน 
ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 

ครู นักเรียน  
กรรมการ
สถานศึกษาฯ และ
ชุมชน เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ครู นักเรียน กรรมการ
สถานศึกษาฯ และชุมชน 
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และมีความ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุต่อสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเข้าร่วมกิจกรรม
ถวายพระพร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 
 
 

1. ครู นักเรียน  กรรมการ
สถานศึกษาฯ และชุมชน 
มีความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. ครู นักเรียน  กรรมการ
สถานศึกษาฯ และชุมชน 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 

4 
 
 
 
 
 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 
 

9.8 เพื่อให้นักเรียน  คณะครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชนของ
โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้
แสดงความกตัญญูกตเวที 
แสดงความจงรักภักดี  และ
ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ

ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน
และครู มีความกตญัญู
กตเวที มีความจงรักภักดี 
และ มีความส านึกใน 
พระมหากรุณาธคิุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์  

นักเรียน  คณะครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชน 
และผูเ้กี่ยวข้อง เข้า
ร่วมกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ร้อยละ 
80 

นักเรียน  คณะครู  
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ร้อยละ 80 
 

นักเรียน  คณะครู   
ผู้ปกครอง  ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง  มีความ
กตัญญูกตเวที มีความ
จงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณต่อ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

  
 

ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชินีนาถ  
และพระบรมวงศ์ศานุวงศ ์

 
 

 
 

สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.8 เพื่อให้นักเรียน  คณะครู  
และบุคลการได้แสดงถึง
ความกตัญญูกตเวที ส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุและ
ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 
 

นักเรียน  
คณะครู  และบุคลากรได้
แสดงถึงความกตญัญูกตเวที 
ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ
และได้แสดงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว 
 
 

นักเรียน คณะครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนชากังราว
วิทยา 
 
 
 
 
 

ครู นักเรียน กรรมการ
สถานศึกษาฯ และชุมชน 
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และมีความ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเข้าร่วมกิจกรรม
ถวายพระพร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  

นักเรียน  คณะครู  และบุ
คลการได้แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวที ส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณและ
ได้แสดงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว 
 
  
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 
9.8 

1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
ประพฤติดี มรีะเบียบวินัย 
เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่าง 
ที่ดีตามวิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย    
2 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนฝึก
การท างานร่วมกัน รู้จัก
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จัก 
เสียสละ ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้
เหตุผล มีความ เข้าใจ และ

ผู้เรยีนทุกคนในสถานศึกษา
ได้เรียนรู้และน าวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันตลอดจนการ
มีส่วนร่วมในการส่งเสรมิ
ระบอบประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)   
ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 602 คน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้เรียนรู้และน า
วิถีประชาธิปไตยไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน

ผู้เรยีนมีความประพฤตดิี 
มีระเบยีบวินัย เป็นที่
ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่างท่ีดีตามวิถ ี
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย สามารถ
ท างานร่วมกัน รู้จัก
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จัก
เสียสละ ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเองรู้จัก
ใช้เหตุผล มีความเข้าใจ
และเคารพในความคดิของ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

เคารพในความคดิของผู้อื่น 
มีนิสัยความเป็นผู้น า และผู้
ตามที่ดี จากการเรยีนรู้วิถี
การทางประชาธิปไตย 
3 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้
เรียนรูจ้ากประสบการณต์รง 
และมีความรู้จาก
ประสบการณ์มากยิ่งข้ึน 

 ตลอดจนการมสี่วนร่วมใน
การส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

ผู้อื่น 
มีความเป็นผู้น าและผู ้
ตามที่ดีจากการเรียนรู้วิถี
การทางประชาธิปไตย 
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและมี
ความรู้จากประสบการณ์
มากยิ่งข้ึน 

7 
 
 
 
 

โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 
 
 

9.1 เพื่อส่งเสริมผูเ้รียน จดั
กิจกรรม และปฏบิัติตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

นักเรียน จัดกิจกรรม และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาท่ีตน 
นับถือ 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์ 
–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ )  
ปีการศึกษา 2560 
จ านวน  650 คน 

นักเรียนร้อยละ 90เข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 
 
 

ผู้เรยีน จัดกิจกรรม และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาท่ีตน
นับถือ 
 
 
 

8 
 
 
 
 

โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

9.5 
9.7 

เพื่อให้นักเรียนรู้คณุค่าของ
สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ปัญหา รู้คณุค่า รักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

นักเรียน มีความตระหนักถึง
คุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์ และ
หวงแหนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา(อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปี
การศึกษา 2560 
จ านวน 680 คน  
 

นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

เพื่อให้นักเรียนมีจติส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

9 
 
 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

6.1 
9.6 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  
เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้
เรียนรูค้วามส าคัญ รูจ้ักวิถี

1. กลุ่มนักเรียน
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์- ชุ่ม ดี

กิจกรรมการแสดงในงาน 
 
 

ประชาชน นักเรียน 
ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้
ศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกับ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อปลูกจติส านึกใหเ้ด็ก
เยาวชนในท้องถิ่นเกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสบืสานภูมิปัญญาและ
คุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความ
เป็นไทย 

ชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะ
สร้างความภูมิใจและ
จิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

สารอุปถัมภ์) 
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
กลุ่มเยาวชน ใน
ท้องถิ่นจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของชาวจังหวัด
ก าแพงเพชร และร่วมกัน
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
อันดีไว ้
 
 

10 
 
 

โครงการท าบญุโรงเรียน
และวันข้ึนปีใหม ่
 
 

9.1 
9.6 

1.  เพื่อให้นักเรียน  คณะครู 
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ได้ร่วม
ท าบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต 
2. เพื่อให้นักเรียน  คณะครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ได้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 

1.  นักเรียน  คณะครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ได้ร่วม
ท าบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต 
2. นักเรียน  คณะครู
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ได้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

นักเรียน  คณะครู  
ผู้ปกครอง ชุมชน 

นักเรียน  คณะครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม100 เปอร์เซ็นต ์
 
 
 
 
 

นักเรียน  คณะครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชน   
ได้ร่วมท าบุญตักบาตรเพื่อ
เป็นสิรมิงคลแก่ชีวิตและ
เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการโรงเรยีน
ธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 
9.5 

11.1 
11.2 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรัก
การออมเห็นคณุค่าและ
ประโยชน์ของการออมเงิน 
รู้จักมีการออมเงินอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อใช้ประโยชน์ใน
อนาคต 
 2. เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียน
รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
มีความซื่อสตัย์  สุจริต 
3. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะ
ในการบริหาร กระบวนการ
ท างานและการบริการที่
ถูกต้อง 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู และประชาชนท่ัวไป 
รู้จักมีการออมเงิน มี
ประมาณตน มเีหตผุล และ
ภูมิคุ้มกันตนเอง 

1. นักเรียน ครู และ
ประชาชนท่ัวไป รู้จักการ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ   
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช 
2. นักเรียนเข้าร่วมออมเงิน
กับโรงเรยีนธนาคารร้อยละ 
90 
3. ครู ประชาชนท่ัวไปและ
ผู้ปกครองนักเรยีน เข้าร่วม
ออมเงินกับโรงเรยีนธนาคาร 
20 ราย 
 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ร้อยละ 
90 ได้เข้าร่วม
โครงการ 
2.  ครู ประชาชนใน
ชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ  20 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนเข้าร่วมออมเงิน
กับโรงเรยีนธนาคารร้อย
ละ 90 
2. ครู ประชาชนท่ัวไป
และผูป้กครองนักเรยีน 
เข้าร่วมออมเงินกับ
โรงเรียนธนาคารไม่ต่ ากว่า 
20 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน  ครู และ
ประชาชนท่ัวไป รู้จักการ
ออมเงิน รู้จักประมาณตน 
มีเหตผุล และมภีูมิคุม้กัน 
ตนเอง  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
คุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 
9.5 

๑ เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้
ฝึกการมจีิตสาธารณะและมี
โอกาสในการ เพื่อส่งเสรมิให้
กลุ่มนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการไดฝ้ึกการมจีิต
สาธารณะ 
๒. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
กระบวนการ 
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ 
๓. เพื่อสร้าง จิตส านึกและ
ปลูกฝังให้นักเรยีนมีจติ
สาธารณะ พร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือสังคมอันเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
๔. เพื่อให้นักเรียนไดล้งมือ
ท ากิจกรรมเพื่อสังคม ด้าน
จิตสาธารณะร่วมกัน 
5. เพื่อฝึกให้นักเรียน รู้จัก
ปรับตัวและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
 
 

๑. นักเรียนไดเ้รียนรู้
กระบวนการ การจัก
กิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน ์
2. นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
พร้อมท่ีจะช่วยเหลือสังคม
อันเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 
๓. นักเรียนไดล้งมือท า
กิจกรรมเพื่อสังคม ด้านจิต
สาธารณะร่วมกัน 
๔. นักเรียนรู้จักปรับตัวและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได ้
 
 
 
 
 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
จ านวน ๖๕๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านจิตสาธารณะ และ
สามารถน าความรู้ในการ
จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
ไปใช้ในการจัดจัดกจิกรรม
เพื่อสาธารณะประโยชน์ได้
จริง 
 
 

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้กระบวนการ การ
จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน ์
๒. นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจในด้านจิตสาธารณะ 
และการบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมมากข้ึน 
 
 

13 โครงการสอบธรรม 9.1 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 1. นักเรียนมีความรู้ความ นักเรียนช้ัน นักเรียนเข้าสอบ 100 นักเรียนมีความรู้ความ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

 

ศึกษา 
 
 
 
 
 
 

9.2 
10.1 
12.1 

ความเข้าใจในวิถีของชาว
พุทธ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีการ
น าเอาหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนไดส้ืบทอด
รักษาวัฒนธรรมของชาต ิ

เข้าใจในวิถีของชาวพุทธ 
2. นักเรียนมีการน าเอา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

มัธยมศึกษา 
ปีที ่1 –6   
 
 
 
 
 

เปอร์เซ็นต ์
 
 
 
 
 
 

เข้าใจในวิถีของชาวพุทธ 
โดยการน าเอาหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน และได้
สืบทอดรักษาวัฒนธรรม
ของชาติ 
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 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่
อาเซียน 
  2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นเลิศพร้อมสู่อาเซียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการวันภาษาไทย 
โครงการวันภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6 
14.4 

เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสรมิให้
นักเรียนรูจ้ักความส าคัญของ
ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ประจ าชาติ  

นักเรียนและผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมทราบถึงประวัติของ
วันภาษาไทย และนักเรียน
ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ครูไดจ้ัดขั้น 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์)  
ปีการศึกษา 2560 
จ านวน   700 คน 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปี
การศึกษา2560  
จ านวน 40 คน 

 

1. นักเรียนร้อยละ 90  
ของนักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่ง
นักเรียนได้รู้จัก 
ความส าคญัของภาษาไทย 
2. นักเรียนร้อยละ 90  
ของนักเรียนส่งผลงานเข้า
ร่วมการประกวดทักษะ
ทางภาษาไทย 

1. นักเรียนและบคุลากร
ตระหนักถึงความส าคญั
ของภาษาไทยและเข้าร่วม
กิจกรรม นักเรียนโรงเรยีน
ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์) ปี
การศึกษา 2560จ านวน 
700 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 40 คน 
2. นักเรียนกล้าแสดงออก
ถึงความสามารถของ
ตนเอง  รักการเรียนรู้และ
มีทักษะการคิด รู้จัก
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  นักเรียน
โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 602 คน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการภาษาวันละค า 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 
13.1 

เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสรมิให้
นักเรียนรูจ้ักความส าคัญของ
ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ประจ าชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รู้จักความส าคัญของ
ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ประจ าชาติ และส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 

๑. นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)  
ปีการศึกษา  
2560 จ านวน 
๕๐๗ คน                         
 ๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปี
การศึกษา 2560  
จ านวน 3๖ คน 
 

นักเรียนร้อยละ 90  ของ
นักเรียนมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมภาษาวันละค า ซึ่ง
นักเรียนได้รู้จัก
ความส าคญัของภาษาไทย 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนและบคุลากร
ตระหนักถึงความส าคญั
ของภาษาไทยและเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 
2560  
๒. นักเรียนกล้าแสดงออก
ถึงความสามารถของ
ตนเอง รักการเรียนรู้และมี
ทักษะการคิด รูจ้ัก
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันสุนทรภู ่
 
 
 
 
 
 

 

9.6 
14.4 

1. เพื่อให้ผู้เรียนคดิ
วิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ สรุปความรู้
จากประสบการณ์ที่ได้รับ
อย่างมีเหตผุล 
2. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
และคิดสรา้งสรรค ์
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

1. นักเรียนคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ สรุปความรู้จาก
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 
2. นักเรียนมีความสามารถ
ทางวิชาการ และคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้รียน 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี   
1 –6 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรยีนคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ สรุปความรู้
จากประสบการณ์ที่ได้รับ
อย่างมีเหตผุล 
 
 
 
 

นักเรียนคิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ พร้อมกับสรุป
ความรู้จากประสบการณ์
และความสามารถทาง
วิชาการในการคิด
สร้างสรรค ์
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ENGLISH 
CAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
11.1 
11.2 
12.1 
12.2 
14.3 

 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนให้มีทักษะฟัง  
พูด  อ่าน เขียน และใช้
ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสม 
2. เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกัน  
การท างานร่วมเป็นหมู่คณะ  
เป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ี
ยอมรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่นสามารถปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นได ้
3.  เพื่อเป็นการสร้างเจตคต ิ
ที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษให้เกิดขึ้นกับ
ตัวนกัเรียน 
 

1. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 90 
2. นักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงและ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะ
กระบวนการ 
ทางภาษา 

นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา
(อินทร์ –ชุ่ม  
ดีสาร อุปถัมภ์) 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ร้อยละ 90 ได้เขา้
ร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี ้
 
 
 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ90 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 
90  สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง 
พูด  อ่าน  เขียน วิชา
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและมี
เจตคติทีด่ีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการค่าย
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
11.1 
11.2 
12.1 
12.2 
14.3 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความ
สนุก-สนาน และมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
2. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตรไ์ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ทักษะและ

1. เพื่อให้นักเรียนมีความ
สนุกสนาน มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
2. นักเรียนน าความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตรไ์ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และนักเรียน
สามารถน าความรู้ทักษะและ
กระบวนการทาง

นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 จ านวน 150 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของนักเรยีน
น าความรู้ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปพัฒนาการ
เรียนรู้และมีเจตนคติที่ดี
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อ
เป็นพื้นฐานการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

นักเรียนสามารถน าความรู้
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรไ์ป
พัฒนาการเรียนรู้และมี
เจตนคติทีด่ีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสรมิ
ให้นักเรียนรูจ้ักแสวงหา
ความรู้เพื่อเป็นพ้ืนฐาน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปพัฒนาการ
เรียนรู้และมีเจตนคติที่ดตี่อ
การเรยีนคณติศาสตรเ์พื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
แสวงหาความรูเ้พื่อเป็น
พื้นฐานการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

คณิตศาสตร์ไปพัฒนาการ
เรียนรู้และม ี
เจตนคติทีด่ีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนรูจ้ักแสวงหาความรู้
เพื่อเป็นพ้ืนฐานการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

โครงการเสรมิสร้าง
ทักษะการต่อสมการ
คณิตศาสตร ์
 
 
 

10.2 
10.3 
10.4 
11.1 
11.2 
12.1 
12.2 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนไดฝ้ึก
ทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร ์
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้
ท างาน ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
แสดงออกถึงความสามารถ
และความสามคัค ี
3. เพื่อส่งเสริมและและ
ความสามัคคี และเข้า
แข่งขันได้รับประสบการณ์
ด้านคณติศาสตร์และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้สนบัสนุน
ให้นักเรียนเข้าแข่งขันได้รับ
ประสบการณ์ด้าน

นักเรียนมีทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์  การท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
แสดงออกถึงความสามารถ 

นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา  
ปีการศึกษา 2561  
 
 
 
            
 

นักเรียนร้อยละ 80 
ทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
   

นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
การฝึกทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์  การท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
แสดงออกถึง
ความสามารถและความ
สามัคคี และเข้าแข่งขัน
ได้รับประสบการณ์ดา้น
คณิตศาสตร์และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

คณิตศาสตร์และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
(วันคริสตม์าส) 
 
 
 
 
 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
11.1 
11.2 
12.1 
12.2 
14.3 

1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ในวันคริสตม์าส 
2.  เพื่อสืบสาน สรา้งสรรค์ 
วัฒนธรรม ประเพณีทั้งไทย
และสากล 
3.  เพื่อให้นักเรียนมีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมและการใช้
ภาษาอังกฤษในวัน
คริสต์มาสและวันข้ึนปีใหม ่
และมีความกระตือรือร้นใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์)  
ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 546 คน 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยาได้เข้าร่วม
และเรียนรู้การใช้
ภาษาอังกฤษในกิจกรรม
เทศกาลวันครสิตม์าส  
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

นักเรียนเรียนรู้การใช้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมในวัน
คริสต์มาสและมีความ
กระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาจีน
(ตรุษจีน) 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
11.1 
11.2 
12.1 
12.2 
14.3 
15.1 

1. เพื่อจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี 
วัฒนธรรมของคนไทยเช้ือ
สายจีน  
2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะภาษาจีน
ด่านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน 
 
 

นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
และพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา  
( อินทร์–ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์ )           
ปีการศึกษา 2560  
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 602 
คน 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจ การฟัง 
พูด อ่าน เขียน และ
สนทนาสื่อสารเป็น
ภาษาจีน 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา  
( อินทร์–ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์ )             
ปีการศึกษา 2560  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย           
ได้รับความรูค้วามเข้าใจ 
การพูด ฟัง อ่าน เขียน 
และสนทนาสื่อสารเป็น
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

  
 

 ภาษาจีน และให้นักเรียน
ได้  เพิ่มโอกาสการเรียนรู้
ภาษาจีนให้มากข้ึน 

9 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

1.6 
3.4 

10.1 
10.4 
13.1 
14.3 
15.1 

1 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ
การแสดงความรู้และผลงาน 
ความสามารถของนักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตรไ์ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม  
3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มเีจต
คติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
เห็นความส าคัญของการ
เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการการแสดงความรู้
และผลงาน ความสามารถ
ของนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถ
น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
3. ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์เห็น
ความส าคญัของการเรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากข้ึน 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  
1-6 ร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมโครงการ 
2. นักเรียนโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะ
วิชาการทาง
วิทยาศาสตร ์

1. นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ร้อย
ละ 80 ไดเ้ข้าร่วม
โครงการ 
2. นักเรียนโรงเรียนชากัง
ราววิทยา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการทาง
วิทยาศาสตร ์
3. นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6 ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและความพึง
พอใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับมากขึ้นไป 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6     
ร้อยละ 80 มคีวามรูค้วาม
เข้าใจและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับมากข้ึน
ไป 
 
 

10 
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.7 
4.5 

เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทั้ง 5 
กลุ่มสาระ สูงขึ้นจากเดมิ

1. ผู้เรียนช้ัน ม.3 
และ ม.6 มีระดับ

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทั้ง 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 
8.8 

10.1 
11.1 
15.1 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 

เฉลี่ยตามเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างน้อยร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิการ
ทดสอบระดับชาติใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5 กลุ่มสาระ สูงขึ้น
จากเดิมอยา่งน้อย
ร้อยละ 5 
2. ผู้เรียนช้ัน ม.3 
และ ม.6 มีคะแนน
เฉลี่ยจากการสอบ
วัดสมรรถนะของ
ผู้เรยีนสูงขึ้นทั้ง 5 
สมรรถนะสูงขึ้นจาก
เดิมอย่างน้อยร้อย
ละ 5 
3. ผู้เรียนช้ัน ม.1 
และ ม.2 มีคะแนน
เฉลี่ยจากการสอบ
ข้อสอบกลางท้ัง 5 
วิชาสูงขึ้นจากเดิม
อย่างน้อยร้อยละ 5 

5 กลุ่มสาระ สูงขึ้นจาก
เดิมอย่างน้อยร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปถัมภ์) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3 
และ 6 มคีวามรู้ ทักษะ 
และเจตคติทีด่ีในการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผูเ้รียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

10.1 
11.1 
11.2 
11.3 
12.1 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อน
บ้านและทักษะอาชีพ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนได้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อน
บ้านและทักษะอาชีพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกคน 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายร้อยละ 80 มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาเพื่อนบ้านและ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายไดร้ับการ
พัฒนาความสามารถใน
ด้านวิชาการ ศิลปะและ
ทักษะวิชาชีพ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 

12.2 
13.1 
13.2 
14.3 

15.1 
15.2 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 

แสดงออกถึงความสามารถ
ในด้านวิชาการ ศิลปะ
ทางด้านทักษะวิชาชีพ 

แสดงออกถึงความสามารถ
ในด้านวิชาการ ศิลปะ
ทางด้านทักษะวิชาชีพ 

 
 
 

ทักษะอาชีพ 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายร้อยละ 80 ได้
แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
วิชาการ ศิลปะทางด้าน
ทักษะวิชาชีพ 
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โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 
12.1 
12.2 
13.1 
13.2 

1.  ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการและท างานด้วยความ
พากเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียด รอบคอบ 
จนกระทั่งงานส าเร็จ 
2. ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
3. ผู้เรียนมคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
4. ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
การปรับตัวและอยูร่่วมกัน
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
5. ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการและ 
ท างานด้วยความพากเพียร
พยายาม ขยัน อดทน 
ละเอียด รอบคอบ 
จนกระทั่งงานส าเร็จ 
๒. ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
๓. ผู้เรียนมคีวามรูส้ึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
๔. ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
การปรับตัวและอยูร่่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
๕. ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้

1. ผู้เรียนมีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษภาษา
เพื่อนบ้าน และ
ทักษะอาชีพ ร้อยละ 
80 
2. ผู้เรียนมีทักษะใน
การจัดการและ
ท างานด้วยความ
พากเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน 
ละเอียด รอบคอบ 
จนกระทั่งงานส าเร็จ 
ร้อยละ 80 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการและท างานด้วย
ความพากเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ละเอียด 
รอบคอบ จนกระทั่งงาน
ส าเรจ็ 
2. ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
3. ผู้เรียนมคีวามรูส้ึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต และหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตน
สนใจ 
4. ผู้เรียนมคีวามสามารถ
ในการปรับตัวและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี

1. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้าน
วิชาการสาขาต่าง ๆ และสามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี 
2. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา หรือนันทนาการ เห็น
คุณค่าและชื่นชมในผลงานของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 80 

  
    

หน้า 80
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผู้เรียนสามารถปฏิบัตติน
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
7. ผู้เรียนเห็นคุณคา่ใน
ตัวเอง มีความมั่นใจ กลา้
แสดงออกและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ด ี
8. ผู้เรียนมคีวามรูส้ึกซาบซึ้ง
ในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และวรรณศิลป ์
9. ผู้เรียนมคีวามสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 

ได้ด้วยตนเอง 
๖.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัตติน
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๗) ผู้เรียนเห็นคณุค่าใน
ตัวเอง มีความมั่นใจ กลา้
แสดงออกและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ด ี
๘. ผู้เรียนมคีวามรูส้ึกซาบซึ้ง
ในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และวรรณศิลป ์
๙. ผู้เรียนมคีวามสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

3. ผู้เรียนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมี
ความรูส้ึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต และหา
ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนสนใจ 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

ความสุข 
5. ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
6. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ผู้เรียนเห็นคุณคา่ใน
ตัวเอง มีความมั่นใจ กลา้
แสดงออกและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ด ี
๘. ผู้เรียนมคีวามรูส้ึก
ซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศลิป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และ
วรรณศิลป ์
๙. ผู้เรียนมคีวามสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
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โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 

10.1 
12.1 

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคณติศาสตร ์
 
 
 
 
 

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในด้าน
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) ปี
การศึกษา 2560 
จ านวน 602 คน 
 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ความสามารถใน
ด้านคณติศาสตร ์
 
 
 
 

การเรยีนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 มีการพัฒนาขึ้น  
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หน้า 81
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 
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โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศงานช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 
10.3 
11.2 
11.3 

1.  เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนสนใจ
งานช่างมากขึ้น 
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนท่ีสนใจงานช่างได้
แสดงความสามารถในการ
คิดออกแบบสร้างสรรค์ทาง 
ด้านงานช่างไม้ อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
3.  เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนช่างฝมีือใน
ประเทศให้มากข้ึนและ
เพียงพอกับตลาดแรงงาน 
4.  เพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชน ได้เผยแพรผ่ลงาน
ของตนต่อสาธารณชน 

 

นักเรียน ระดับช้ัน ม 1 ปี
การศึกษา 2560 เกิด
ทักษะการเรยีนรู้มากข้ึนซึ่ง
เกิดจากอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนที่ทางการเรียนมาก
ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่มดี
สารอุปถัมภ์) 
ระดับชั้น ม.1 ปี
การศึกษา  2560  
จ านวน 28  คน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90  ของนักเรียน
เกิดทักษะงานช่างไม้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนของโรงเรียน 
ชากังราววิทยา  
(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) 
ระดับชั้น ม.1  
ปีการศึกษา 2560 
นักเรียนสามารถน าความรู้
และทักษะทางด้านงาน
ช่างไม้  
ช่างเชื่อมโลหะมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
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โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวง
เครื่องสายไทย 
 
 
 
 

10.1 
14.3 
14.4 

1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนส่งเสรมิความเป็น
เลิศดา้นวงเครื่องสายไทย 
2. เพื่อจัดกิจกรรมการฝึก
ทักษะการบรรเลงเครื่อง
ดนตรไีทยแบบเดี่ยวและรวม
วงเครื่องสายไทย 

1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรี
ในวงเครื่องสายไทย 
2. นักเรียนมีทักษะการ
บรรเลงเครื่องดนตรไีทย
แบบเดี่ยวและบรรเลงรวมวง
เครื่องสายไทย 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา(อินทร์-
ชุ่มดีสารอุปถมัภ์)  
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  
1-3 ห้องเรยีนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตร ี
ในวงเครื่องสายไทย 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีทักษะ 

นักเรียนของโรงเรียน 
ชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอปุถัมภ์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1             ปีการศึกษา 
2560  
มีทักษะในการบรรเลง
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หน้า 82
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 

  
 

 
 
 

ทางด้านเครื่องสาย
ไทย ปีการศึกษา 
2560จ านวน 40 
คน 

การบรรเลงเครื่องดนตรี
ไทยแบบเดีย่วและบรรเลง
รวมวงเครื่องสายไทย 

ดนตรไีทยท้ังแบบเดี่ยว
และสามารถบรรเลงรวม
วงเครื่องสายไทย 
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โครงการจดัการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 
10.4 
11.1 
12.1 
12.2 
13.1 
14.3 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
โรงเรียนขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM  Education)   
มีความรู้  ความเข้าใจเรื่อง
การจัดการเรยีนรูส้ะเต็ม
ศึกษา และมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

1. นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านการคิด ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ทักษะ
วิทยาศาสตร์ และการใช้
เครื่องมือ ทางเทคโนโลยีได้
อย่างคล่องแคล่ว 
2. นักเรียนสามารถน าเสนอ
โครงงาน/นวัตกรรมที่
นักเรียนท าจากการเรยีนรู้
ตามแนวสะเตม็ศึกษาได้
อย่างมั่นใจ 

1. ครูทุกคนร่วม
ขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM  
Education)  
2. ครูทุกคนมี
ผลงาน/นวตักรรม
การจัดการเรยีนรู้
ตามแนวสะเตม็
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. ครูจดัการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาทุกคน 
2. ครูมีนวตักรรม/
โครงงานสะเต็มศึกษาทุก
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูทุกคน มี ผลงาน/
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรูต้ามแนวสะเต็ม
ศึกษา และผลงานร้อยละ 
80 มคีุณภาพผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ได้แก่ หน่วยการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
แผนการจดักิจกรรมสะ
เต็มศึกษา  โครงงานสะ
เต็มศึกษา) 
2. ครูทุกท่านที่จัดการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
(STEM  Education) พึง
พอใจการด าเนินงานใน
ภาพรวม ในระดับมาก-
มากที่สุด  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านศลิปะการ
แกะโฟม 
 

10.1 
14.4 

1 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนส่งเสรมิความเป็น
เลิศดา้นศิลปะการแกะโฟม 
2 เพื่อจัดกิจกรรมการฝึก

1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการ
แกะโฟม 
2. นักเรียนมีทักษะการ

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา(อินทร์-
ชุ่มดีสารอุปถมัภ์)  
ระดับชั้น

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศลิปะ
การแกะโฟม 

นักเรียนของโรงเรียนชากัง
ราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทักษะศิลปะการแกะโฟม 
 
 
 
 

แกะโฟม 
 
 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ห้องเรียนมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางดา้น
ศิลปะการแกะโฟม 
ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 40 คน 

2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีทักษะ 
การการแกะโฟม 
 
 
 

ปีการศึกษา 2560 มี
ทักษะในการแกะโฟม 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศนาฏศลิป์ไทย 
 
 
 
 
 

10.1 
14.4 

3.1 เพื่อจดัสอนเสรมิ
เพิ่มเตมิความรู้ใหผู้้เรียนใน
กลุ่มสาระศลิปะ 
3.2 เพื่อฝึกทักษะในการท า
แบบทดสอบทางการเรียน 
 

นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร  และ
ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 
 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา( อินทร์-ชุ่มดี
สารอุปถัมภ์)  
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี1       
ปีการศึกษา  2560  
จ านวน 14  คน 
 

ร้อยละ 90  ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น 
 
 
 
  

นักเรียนของโรงเรียนชากัง
ราววิทยา( อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี1                         
ปีการศึกษา  2560 ไดร้ับ
การสอนเสรมิเพิ่มเติม
ความรู้และได้รับการฝึก
ทักษะในการท า
แบบทดสอบทางการเรียน  
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
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โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศกีฬาเปตอง 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 
14.1 
14.5 

เพื่อฝึกทักษะในการเล่น
กีฬาเปตองอย่างเชี่ยวชาญ
และถูกวิธี เข้าใจ กฎ กติกา
การแข่งขัน 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
และพัฒนาความสามารถ
ด้านกีฬาเปตอง 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์)
ระดับชั้น ม.1       
ปีการศึกษา  2560 
จ านวน 20 คน 
 
 

ร้อยละ 90  ของนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านทักษะกีฬาเปตอง 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนของโรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์) ระดับชั้น 
ม.1 ปีการศึกษา  2560 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับกฎ 
กติกาการแข่งขัน  และ
ได้รับการฝึกทักษะกีฬา 
เปตองอย่างเชี่ยวชาญและ
ถูกวิธี  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

20 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 

10.1 
12.1 

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย      
สายวิทย์ – คณติ 
 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4-6 สายวิทย์-คณติ มีสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ใน
การเรยีนการสอนเพียงพอ
  
 
 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
สายวิทย์-คณิต 
จ านวน 3 ห้องเรียน 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4–6  
สายวิทย์-คณิต  
มีสื่อวัสดุอุปกรณ์การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช้
ในการเรียนการสอน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 สายวิทย์-คณิต มี
สื่อและวสัดุอุปกรณ์การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 
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โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 

เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนให้มีทักษะฟัง 
พูด อ่าน เขียน และสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
 
 

นักเรียนมีความสามารถ มี
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน 
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
 
 
 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา( อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์) 
ระดับชั้น ม.1และ 
ม.4 
ปีการศึกษา  2560  
จ านวน 210 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 90  ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในกลุ่มสาระสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนของโรงเรียน 
ชากังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  
ระดับชั้น ม.1และ ม.4 
ปีการศึกษา  2560  
ได้รับการสอนเสริม
เพิ่มเตมิความรูด้้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและมี
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน 
และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  
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โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศกีฬา
วอลเลย์บอล (sbmld) 
 

10.1 
14.1 
14.5 

1 เพื่อให้นักเรียนรู้และ
เข้าใจ กฎ กติกาการแข่งขัน 
2 เพื่อฝึกทักษะในการเล่น
กีฬาวอลเลย์บอลอย่าง

นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร  และ
ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
กีฬาวอลเลย์บอลสูงขึ้น 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา( อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์)  

ร้อยละ 90  ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 
 

นักเรียนของโรงเรียน 
ชากังราววิทยา  
(อินทร์-ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
 
 

เชี่ยวชาญและถูกวิธ ี
 
 
 

 
 

ระดับชั้น ม. 1                       
ปีการศึกษา  2560  
จ านวน  40  คน 
 
 
 

 
 
 
 
  

ระดับชั้น ม. 1                 
ปีการศึกษา  2560  
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับกฎ 
กติกาการแข่งขัน  และ
ได้รับการฝึกทักษะกีฬา
วอลเลย์บอลอย่าง
เชี่ยวชาญและถูกวิธ ี
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โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศงานประดิษฐ์ 
(sbmld) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 
10.3 
12.1 

1.  เพื่อส่งนักเรยีนที่มี
ทักษะงานประดิษฐ์เข้า
ประกวดในหน่วยงานสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอ่ืน 
 2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ที่มีความสามารถได้มโีอกาส
แสดงความสามารถและ
สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรยีน
และวงศ์ตระกูล 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนมีการค้นคว้าหา
ความรู้ด้านงานประดิษฐ์อยู่
เสมอ 

นักเรียนเกดิทักษะในการ
เรียนรู้ทางดา้นงานประดิษฐ์ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่เข้า
แข่งขันในระดับต่าง ๆ จน
สามารถน าทักษะงาน
ประดิษฐไ์ปประกอบเป็น
อาชีพได้ 
 
 
 
 

นักเรียนเกดิทักษะ
ในการเรียนรู้
ทางด้านงาน
ประดิษฐ์ เกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากประสบการณ์ที่
เข้าแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ จนสามารถ
น าทักษะงาน
ประดิษฐไ์ปประกอบ
เป็นอาชีพได ้
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ช้ินงานประดิษฐ์ตาม
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศงานประดิษฐ์(sbmld) 
2. ผลการแข่งขันจากการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์
ในการแข่งขันระดับตา่ง ๆ 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในงาน
ประดิษฐ์และใช้สามารถใช้
ทักษะในการด ารงชีวิต ซึ่ง
เกิดจากการแข่งขัน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านงานอาหาร
ไทย (sbmld) 
 

10.1 
10.3 
10.4 

1 เพื่อจัดหาวสัดุและ
อุปกรณ์งานอาหารไทย
ส าหรับการฝึกปฏิบัตผิู้เรียน 
2 เพื่อฝึกทักษะในการ

นักเรียนได้มีความรู้และมี
ทักษะในการประกอบ
อาหารไทย  รวมถึงการจัด
อาหารตามหลักโภชนาการ

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์)

1. นักเรียนโรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เข้า

นักเรียนของโรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์)  ระดับชั้น 
ม 4-6   ปีการศึกษา  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท าอาหารไทยให้กับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

และได้เรียนรู้ถึงภมูิปัญญา
ของไทยในด้านการอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี  
4 -6    
ปีการศึกษา 2560     
จ านวน  50  คน 
 
 
 
 

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  
จ านวน 50 คน มีทักษะ
ในการประกอบอาหารไทย 
และความรู้ในการเลือก
วัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร  
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

2560  ได้รับการสอน
และการฝึกปฏิบตัิงาน
อาหารไทยเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพและความเป็น
เลิศของแต่ละบุคคล 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ (sbmld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 
10.3 
12.1 

1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรยีนในด้านคอมพิวเตอร ์
2.  เพื่อสร้างบรรยากาศใน
ด้านการจดัการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร ์
3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรยีนที่มีความสนใจและ
ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์
ให้มีความเป็นเลิศ 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร ์

13.1 นักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร ์
13.2 นักเรยีนมีทักษะการ
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมต่าง 
ๆ ที่ก าหนดได ้
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่มดีสารอุปถมัภ์) 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ห้องเรียนมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางดา้น
คอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2561 
จ านวน 40 คน 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร ์
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีทักษะการ
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมต่าง 
ๆ ที่ก าหนดได ้
 
 
 

นักเรียนของโรงเรียน 
ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2561 มี
ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร ์
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โครงการ ส่งเสรมิสูค่วาม
เป็นเลิศทางดา้น
ภาษาจีน  (sbmld) 
 

10.1 
10.2 
10.3 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้ความ
เข้าใจ การพูด ฟัง อ่าน 
เขียน และสนทนาสื่อสาร
เป็นภาษาจีนได ้

นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร  และ
ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา ( อินทร-์ชุ่มดี
สารอุปถัมภ์)  

ร้อยละ 90  ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น 
 

นักเรียนของโรงเรียนชากัง
ราววิทยา( อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์)  ระดับชั้น ม.1 
และ ม.4  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
 
 

2. เพื่อฝึกทักษะการเตรียม
ความพร้อมของประชาคม
อาเซียน 
3. เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆให้
นักเรียนได้เพิ่มโอกาสการ
เรียนรูภ้าษาจีนให้มากข้ึน 

 
 
 

ระดับชั้น ม.1 มี
นักเรียนจ านวน 
160 คน และ 
ระดับชั้น ม.4 มี
นักเรียนจ านวน 25 
คน ปีการศึกษา 
2561                
จ านวนทั้งหมด 
185 คน   

 
 
 
 

ปีการศึกษา  2559  
ได้รับความรูค้วามเข้าใจ 
การพูด ฟัง อ่าน เขียน 
และสนทนาสื่อสารเป็น
ภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการ
เตรียมความพร้อมของ
ประชาคมอาเซียน และให้
นักเรียนได้เพิ่มโอกาสการ
เรียนรูภ้าษาจีนให้มากข้ึน 
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โครงการมคัคุเทศก์น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 
9.6 

10.2 
10.3 
10.4 
13.1 
14.3 
16.1 

1. เพื่อให้นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการสามารถบอก
ประวัติของจังหวัด
ก าแพงเพชรเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้กับ
ชาวต่างชาติได ้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความส านึกรักในภูมลิ าเนา 
ถิ่นก าเนิด มีความรักและ
หวงแหนมรดกของชาต ิ
3. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียน
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ของเจ้าบ้านที่ดี รู้จักต้อนรับ
ชาวต่างชาติ ด้วยน้ าใจไมตรี
อันงดงาม 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
สามารถบรรยายประวัติ
เมืองก าแพงเพชรเป็น
ภาษาอังกฤษ  
มีความส านึกรักภมูิล าเนา 
และประพฤติตนเป็น
แบบอย่างของเจ้าของบ้านท่ี
ด ี
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน  40  คน 

 

 

 

 
 

ร้อยละ 90 ของตัวแทน
นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับมัคคุเทศก ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน ผู้ปกครอง ไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องจากวารสารของ
โรงเรียนทีไ่ด้จดัท าขึ้น 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 
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โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 

10.1 
10.4 
12.1 
12.2 

1  เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
ภาษา 
2  เพื่อให้ผู้เรยีนได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
3  เพื่อสร้างความมั่นใจ 
และความเชือมั่นต่อ
ผู้ปกครองและชุมชนในการ
จัดการศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้า
ร่วมโครงการส่งเสรมิทักษะ
ภาษาอังกฤษสู่ประชาคม
อาเซียน 
2. นักเรียนไดเ้รียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมและการ
ใช้ภาษาอังกฤษในโครงการ
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
สู่ประชาคมอาเซียน และมี
ความกระตือรือร้นใฝ่เรยีนใฝ่
รู้ 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 
ช้ัน ม.1 ถึง ม.6 ปี
การศึกษา 2561 
ได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษกับ
เจ้าของภาษา 
 
 

1. นักเรียน ม.1 และ ม.4 
โรงเรียนชากังราววิทยา
สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจในกิจกรรม ร้อยละ 
80 
 
 
 
 

นักเรียนเรียนรู้การใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมและมคีวาม
กระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 
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โครงการจดัการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

3.3 
10.1 
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โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 
10.1 

1  เพื่อจัดจ้างครูอตัราจ้าง
สอนวิชาภาษาไทย   
2  เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย  
 
 
 
 

1  บุคลากรครูอัตราจ้างช่วย
สอนวิชาภาษาไทย จ านวน 
1 อัตรา2. ผูเ้รียนมีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น  มีเจตคติที่
ดีต่อภาษาไทย สามารถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารและ
อยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้
อย่างปกติสุข 
 

มีบุคลากรครูอัตรา
จ้างช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย  จ านวน 
1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 

1. มีบุคลากรครูอัตราจ้าง
ช่วยสอนวิชาภาษาไทย  
จ านวน 1 อัตรา 
2. ผู้เรียนมรีะดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยสูงข้ึนร้อย
ละ 90  มีเจตคติที่ดตี่อ
ภาษาไทย สามรถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร
และอยู่ร่วมกับผู้คนใน
สังคมได้อย่างปกตสิุข 

ผู้เรยีนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น  มีเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาไทย สามรถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร
และอยู่ร่วมกับผู้คนใน
สังคมได้อย่างปกตสิุข 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 
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โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาจีนสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 
10.1 

1  เพื่อจัดจ้างครูอตัราจ้าง
สอนวิชาภาษาจีน  
2  เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
จีน 
3  เพื่อเตรยีมความพร้อม
ด้านภาษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

1.  บุคลากรครูอัตราจ้าง
ช่วยสอนวิชาภาษาจีน 
จ านวน 1 อัตรา2. ผูเ้รียนมี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาจีนสูงขึ้น  มี
เจตคติทีด่ีต่อภาษาจีน 
สามารถใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสารและอยู่ร่วมกับผู้คน
ในสังคมได้อยา่งปกติสุข 
 

มีบุคลากรครูอัตรา
จ้างช่วยสอนวิชาจีน  
จ านวน 1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีบุคลากรครูอัตราจ้าง
ช่วยสอนวิชาภาษาจีน  
จ านวน 1 อัตรา 
2. ผู้เรียนมรีะดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาจีนสูงขึ้นร้อยละ 
90  มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาจีน สามรถใช้
ภาษาจีนในการสื่อสาร
และอยู่ร่วมกับผู้คนใน
สังคมได้อย่างปกตสิุข 
 
 

1  ผู้เรียนมีเจตคติทีด่ีต่อ 
ภาษาจีน กล้าพูดและ
สนทนาภาษาจีนกับ
ชาวต่างชาติ 
2.  ผู้เรียนใส่ใจต่อการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน
ของตนเอง 
3.  ผู้เรียนเห็นคณุค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
4.  ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้คน
ในสังคมได้อยา่งปกติสุข 
5.  ผู้เรียนเห็นคณุค่าและ
ความส าคญัของการ
เตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาเพื่อรองรับการ
แข่งขันในประชาคม
อาเซียน 
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โครงการส่งเสริมการ
อ่านรักการเรียน 
 
 
 
 
 

9.6 
10.1 
13.1 
14.4 

1. เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้น
ภายในโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) 
2. เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของห้องสมุดโรงเรียนชากัง

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีการพัฒนาด้าน
การอ่านไดต้ามเกณฑ ์
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายเห็นคณุค่าของ
การอ่านให้มีความรักการ
อ่านที่ยั่งยืน 

1. โรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  
ปีการศึกษา 2561 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 

นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
การอ่านร้อยละ 70 
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
และสถติิการยืมเพิ่มขึ้น
จากเดิมร้อยละ 20 
 
 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายเห็นคณุค่าของ
การอ่านมากข้ึน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรักการ
อ่านเพิ่มขึ้นทุกคน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 

 

 
 
 

ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายในการส่งเสริมการ
เรียนการสอน 
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โครงการอบรมและ
ศึกษาเพิ่มประสบการณ์
จากแหล่งเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 

6.1 
8.1 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
สภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
๓. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
และยอมรับความคดิและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 
 
 
 

นักเรียนของโรงเรียนชากัง
ราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)  ปีการศึกษา  
2561   
จ านวน 6๐๒  คน ไดร้ับการ
อบรมและศึกษาเพิ่ม
ประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์)   
ปีการศึกษา  2561   
จ านวน 6๐๒  คน 
ได้รับการอบรมและ
ศึกษาเพิ่ม
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู ้
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90  ของนักเรียน
ได้รับการอบรมและศึกษา
เพิ่มประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู ้
ร้อยละ 90  ของนักเรียน
 มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ได้ศึกษาสภาพจริงจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ได้เรียนรู้และยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

นักเรียนของโรงเรียน 
ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์)   
ปีการศึกษา  2561 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรตามได้รับ
การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 25 นักเรียนได้
ศึกษาสภาพจริงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ได้
เรียนรู้และยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

34 
 
 
 
 
 

โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ้
 
 
 
 

5.4 
6.1 
6.2 

11.1 

1. เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบใน
การก าหนดรูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการในการจัด
กิจกรรม การส่งเสรมิ 
สนับสนุน การก ากับ นิเทศ
ติดตาม และการวัด

โรงเรียน 
1. มีแนวทางขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
นโยบาย 
2. มีแผนงานโครงการ/
กิจกรรมขับเคลื่อนสู่การ

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์ – ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)  
จ านวน 435 คน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นทุกคนไดร้ับการ
พัฒนาตามกิจกรรม
โครงการ 
 
 

1.  นักเรียนทุกคนไดร้ับการ
พัฒนาตามโครงการ 
2.  คณะครู และผู้บริหาร 
ร่วมกันสร้างระบบการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ช้ีแนะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผล 
2. เพื่อให้ครสูามารถ
ออกแบบกิจกรรม และจัด
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรยีน และใช้พัฒนา
นักเรียนอย่างเหมาะสม และ
มีคุณภาพ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีคณุภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นที่พอใจของโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

ปฏิบัต ิ
3. ครูมคีวามเข้าใจ และ
สามารถน าไปปฏิบัต ิ
4. มีกิจกรรมการเรยีนรู้ที่
สร้างสรรคต์ามนโยบาย 
5. มีกิจกรรมการเรยีนรู้ที่
สร้างสรรคต์ามนโยบาย 
6. มกีารทบทวน ปรับปรุง 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (AAR) 
7. มีการนเิทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
นักเรียน 
8. ไดเ้รียนรู้ปฏิบตัิจริงจาก
กิจกรรมทีส่ร้างสรรค์อย่าง 
เหมาะสม 
9. มีความ สามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีทักษะ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
10. มีการประเมินตนเอง 
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
11. มคีวามสุขในการเรยีนรู้ 
12. มผีลสอบที่มีคณุภาพ 
ในทุกระดับชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยระบบ (Coach & 
menter) เพื่อให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบตลอดเวลา  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

ผู้ปกครอง 
13. ได้รบัความเข้าใจ และ
ให้ความร่วมมือสนับสนุน
โครงการ 
14. ได้รบัความพึงพอใจ ใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
15. ได้รบัความพึงพอใจ ต่อ
คุณภาพขอนักเรียน 
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โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านการอ่าน 
การเขียนและการคิด
วิเคราะหต์ามแนวทาง 
Thinking School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1-1.10 
2.2 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
8.1 

10.1 
11.1 
11.2 

1. ครูจดัการเรียนการสอน
ให้นักเรียนรูจ้ักคิด วิเคราะห์ 
สอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรม  
2. ปรับการเรยีนเปลี่ยนการ
สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเป็นรูปแบบเน้น
กระบวนการคดิ (Thinking 
School)  เพื่อการพัฒนา
ผู้เรยีนให้เตม็ตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ครูทุกคนมี
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้
และจัดกจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู ้
2) ครูทุกคนพัฒนา
รูปแบบการสอนให้
นักเรียนรูจ้ักคิด 
วิเคราะห์ สอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรม 
3) ครูทุกคนปรับ
การเรยีนเปลีย่นการ
สอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. ครูทุกคนจดัการเรียน
การสอนรูปแบบเน้น
กระบวนการคดิ 
(Thinking School) 
2. นักเรียนพึงพอใจต่อ
การจัดการเรยีนการสอน
รูปแบบเน้นกระบวนการ
คิด (Thinking School) 

1) ครูผูส้อนจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐาน พัฒนา
รูปแบบการสอนให้
นักเรียนรูจ้ักคิด วิเคราะห์ 
สอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรม ปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู
สามารถสรา้งนวัตกรรม
ร่วมกับนักเรยีน และใน
ที่สุดครสูามารถเป็นผู้น า
การเปลีย่นแปลง โดยไป
ขยายผลสู่เพื่อนครูได ้
2) ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มี
ความสุข มีความรู้เชิง
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิชาการและสมรรถนะเชิง
วิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพการผลิตน้ าดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
11.2 
11.3 
12.2 
13.2 

1.  เพื่อผลติน้ าดืม่ที่ได้
มาตรฐานไดร้ับการรับรอง
คุณภาพจากคณะกรรมการ
อาหารและ ยา (อย.) บริการ
ในโรงเรียนเพื่อนักเรียน 
บุคลากรและชุมชนได้
บริโภค 
2.  เพื่อผลติน้ าดืม่ ท่ีได้
มาตรฐานไดร้ับการรับรอง
คุณภาพจากคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
จ าหน่ายในโรงเรียนและ
ชุมชน 
3.  เพือ่ให้นักเรียนและ
เยาวชนไดฝ้ึกทักษะ มีทักษะ
ในการบริหารธุรกิจสัมพันธ์
กระบวนการท างานและการ
บริการที่ถูกต้อง 

1. นักเรียน และประชาชน
ในชุมชน,ได้บริโภคน้ าดืม่ที่
สะอาด ปลอดภยั ไดร้ับการ
รับรองคุณภาพจาก
คณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) 
2. มีทักษะในการผลติ ,การ
บริหารธรุกิจสมัพันธ์น้ าดื่ม ด ี
(DEE)เป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  นักเรียน ครู 
โรงเรียนชากังราว
วิทยา ทุกคนได้
บริโภคน้ าดื่มใน
โรงเรียนทีส่ะอาด 
ปลอดภัย ไดร้ับการ
รับรองคุณภาพจาก
คณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
2. ประชาชนในชุ่ม
ชนและผู้ปกครอง
นักเรียนได้บรโิภค
น้ าดื่มในโรงเรียนท่ี
สะอาด ปลอดภยั 
ได้รับการรับรอง
คุณภาพจาก
คณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

มีการด าเนินงานในการจัด
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
และประสานงานทุกฝ่าย
ในการท ากิจกรรมนั้น 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

4.  เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียน
รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. นักเรียนและ
เยาวชนในชุมชนที่
สมัครเรียนชุมนมุ 
การผลิตน้ าดื่ม   มี
ทักษะในการเรียนรู้
การผลิต การ
บริหารธรุกิจสมัพันธ์
น้ าดื่ม  
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่
อาเซียน 
  2.๒ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 

โครงการพัฒนาหลักสตูร 
 
 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
7.1 

 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูผูส้อนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนา
หลักสตูรและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชน 

1. ครผูู้สอนมคีวามรู้ ความ
เข้าใจ มีความ สามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรและ 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชน 

สถานศึกษามี
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ี
เหมาะสมเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนและท้องถิ่น
ครบทุกกลุ่มสาระ 
และทุกกิจกรรม 

1. สถานศึกษามีหลักสูตร
ที่ได้รับการปรับปรุงตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2560 ที่
เหมาะสมเกี่ยวกับผูเ้รียน
และท้องถิ่นครบทุกกลุ่ม
สาระ และทุกกิจกรรม 
2. ระดับความส าเร็จของ
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชน
ครูผูส้อนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถใช้
หลักสตูรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1-1.10 
10.1 
11.1 
12.1 
12.2 
13.1 
16.2 

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนของครู  
สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องทัน 
ต่อเหตุการณ ์
2. เพื่อน าผลการนเิทศมา
ปรับเปลีย่นการเรียนการ
สอนไปพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ต็ม
ตามศักยภาพ 

ครูปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาผูเ้รียนให้
เต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 

ครูโรงเรียนชากังราว
วิทยาฯ  
ปีการศึกษา 2561 
ทั้งหมด มีการ
ปรับปรุงคณุภาพ
การเรยีน 
 
 
 

ครูร้อยละ 80  
มีการปรับปรุงคุณภาพ 
การเรยีนการสอน 
 
 
 
 
 
 

ครูไดร้ับการพัฒนาไดเ้ต็ม
ตามศักยภาพ 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้เรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.1 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องประวัตคิวามเป็นมาของ
โรงเรียนและแนะน า
โครงสร้างขององค์กร 
ผู้บริหารและบุคลากร  
อาคารสถานท่ี  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนถึง
การปฏิบัตติัวของนักเรียน 
4.2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติแก่
นักเรียนใหม่ ให้มีความรูส้ึก
ที่ดีต่อโรงเรียน และเพื่อน
นักเรียน 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้ทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาของโรงเรียน
และแนะน าโครงสร้างของ
องค์กร ผู้บริหารและ
บุคลากร  อาคารสถานท่ี
ของโรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
และนักเรียนได้ทราบถึง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย 
ตลอดจนถึงการปฏิบัตติัว
ของนักเรียน ตลอดจนช่วย
ปลูกฝังทัศนคติแก่นักเรียน
ใหม่ ให้มีความรูส้ึกท่ีดีต่อ
โรงเรียน และเพื่อนนักเรียน 
 
 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่มดี
สารอุปถัมภ์)
ระดับชั้น ม.1 และ 
ม.4  ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 
230 คน 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1และ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
กฎระเบียบข้อบังคับ วินัย 
ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการ
ปฏิบัติตัวของนักเรยีนที่
ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน 
ประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียนโครงสร้างของ
องค์กรผู้บริหารและ
บุคลากร ตลอดจนช่วย
ปลูกฝังทัศนคติ ให้มี
ความรูส้ึกท่ีดีต่อโรงเรียน 
และเพื่อนนักเรียน ให้กับ
นักเรียนของโรงเรียนชากัง
ราววิทยา( อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์)ระดับชั้น ม.1 
และ ม.4   ปีการศึกษา  
2561  

4 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเปิดโลก
วิชาการ "open house" 
 
 
 
 
 
 

2.2 
12.2 
13.1 
13.2 
14.3 
15.1 
15.2 
16.1 

1. เพื่อให้นักเรียน และคณะ
ครูในโรงเรียน ได้แสดงผล
งานทางวิชาการ ในรอบ 1 
ปีการศึกษา  
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีน 
และคณะครู เกิดการพัฒนา
งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่

1. นักเรียนและคณะครูใน
โรงเรียน ได้แสดงผลงานทาง
วิชาการ ในรอบ 1 ปี
การศึกษา  
2. นักเรียน และคณะครู 
ได้รับการกระตุ้นเกดิการ
พัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

นักเรียนร้อยละ 80 
เข้าร่วมแข่งขันหรือ
เข้าชมงาน
นิทรรศการผลงาน
ทางวิชาการ 
 
 
 

1.นักเรยีนอย่างน้อยร้อย
ละ 80 เข้าร่วมประกวด
แข่งขันผลงานทางวิชาการ
และชมนิทรรศการในรอบ 
1 ปีการศึกษา 
2.ครูอยา่งน้อยร้อยละ 80 
เข้าร่วมแข่งขันหรือแสดง
ผลงานทางวิชาการ ใน

1. นักเรียนและคณะครูใน
โรงเรียน ได้แสดงผลงาน
ทางวิชาการ ในรอบ 1 ปี
การศึกษา  
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีน 
และคณะครู เกิดการ
พัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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16.2 
16.3 
16.4 

มีความเป็นเลิศในดา้น
วิชาการเข้าแข่งขัน ระดับ 
กลุ่มจังหวัด ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักเรียนทีม่ีความเป็นเลศิ
ในด้านวิชาการไดร้ับการ
ส่งเสริมเข้าแข่งขัน ระดับ 
กลุ่มจังหวัด และระดับชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบ 1 ปีการศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดการพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ครรู้อยละ 80 เกิดการ
พัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนร้อยละ 20 
ของคนเข้าร่วมแข่งขัน 
สามารถเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันใน ระดับกลุ่ม
จังหวัด ภาคเหนือ และ
ระดับชาต ิ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ที่มีความเป็นเลิศในด้าน
วิชาการเข้าแข่งขัน ระดับ 
กลุ่มจังหวัด ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัแสดงผลงาน
นักเรียนและมอบใบ
ประกาศนียบตัร 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
14.3 
15.1 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 

1. เพื่อจัดแสดงผลงานของ
นักเรียนในปีการศึกษา 
2561 
2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถและเกดิความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 
 
 

1. นักเรียนได้แสดงผลงาน
ในรอบปีการศึกษา 2561 
2. นักเรียนได้แสดง
ความสามารถและเกดิความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) จ านวน 
500 คน เข้าร่วม
โครงการ 
2. นักเรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
ของนักเรียนท่ีไมไ่ด้
จัดแสดงผลงาน เข้า
ร่วมชมการจดั
แสดงผลงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) ร้อยละ 20 
จัดแสดงผลงานของตนเอง    
2. นักเรียนทีไ่มไ่ด้จดั
แสดงผลงานมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  

ความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการจดัแสดง
ผลงานอยู่ในระดับด ี
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6 
 
 
 
 
 

โครงการประกวดวิจยัใน
ช้ันเรียน 
 
 
 
 

1.3 
1.8 
5.3 

1. เพื่อให้ครไูด้วิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคลและ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
2. เพื่อให้ครูมีการศึกษา 
วิจัย 

1. ครูน าผลการวิจัยในช้ัน
เรียนไปพัฒนาการเรียนการ
สอน 
2. ครูมีงานวิจยัที่มีคณุภาพ
ได้รับการยอมรับจากนักวิจัย
ภายนอก 

ครูผูส้อนทุกคนและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และ ใช้ผลใน
การปรับการสอน  
3. ครผูู้สอนทุกคนมี
งานวิจัยในช้ันเรียน
อย่างน้อย 1 เรื่อง
ใน 1 ปีการศึกษา 
 
 

1.ครผูู้สอนร้อยละ 90 
สามารถท างานวิจัยช้ัน
เรียนที่มีคณุภาพไดร้ับการ
ยอมรับจากนักวิจัย
ภายนอกได ้
2. ครผูู้สอนร้อยละ 90 มี
การศึกษา วิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
และใช้ผลในการปรับการ
สอนได ้

1. ครูน าผลการวิจัยในช้ัน
เรียนไปพัฒนาการเรียน
การสอน 
2. ครูมีงานวิจยัที่มี
คุณภาพไดร้ับการยอมรับ
จากนักวิจัยภายนอก 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวัดผล
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 
5.5 

เพื่อส่งเสริมให้ครมูีการวดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง
และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูมีการวดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริงและน าผลไป
ใช้ในการพัฒนานักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูประจ าวิชา
ร้อยละ 100 มีการ
จัดสอบวัดผล
ระหว่างเรยีน สอบ
กลางภาคและปลาย
ภาคเรยีน 
2. นักเรียนโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์)  
ปีการศึกษา 2561 
ทุกระดับชั้น ร้อยละ 
100 ได้รับการ
ทดสอบวัดผล
ระหว่างเรยีน กลาง

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการวัดผลระหว่าง
ภาค กลางภาค และปลาย
ภาคเรยีนอย่างครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลอย่างเพียงพอ 
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ภาคเรยีน และปลาย
ภาคเรยีน 

 
 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการโรงเรยีน
พอเพียงท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 
1.9 
3.1 
3.3 
3.4 
6.1 
6.2 
9.2 
9.6 

11.1 
13.1 
13.2 

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้  
2. เพื่อให้นักเรียนเป็น
พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 3. เพื่อให้นักเรียนมี
ส านึกรักษ์ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

1. นักเรียนเรียนรู้ถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
  2.  นักเรียนเป็นพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข  
3.  นักเรียนมีส านึกรักษ์
ท้องถิ่นของตนเอง 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์ 
–ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)  
ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 602 คน 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนร้อยละ 80 รู้และ
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
พลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุขและส านึกรักษ์
ท้องถิ่นของตนเอง 
 

1. นักเรียนเรียนรู้ถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
2. นักเรียนเป็นพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข  
3. นักเรียนมีส านึกรักษ์
ท้องถิ่นของตนเอง 
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๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
  ๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 
5.4 
8.1 
9.4 

10.1 
11.2 
12.2 

๑. เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่าย
และเดินทางไกลใหลู้กเสือ-
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ระเบียบวินยั มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ มีความเสียสละ 
และการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
๒. เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่าย
และเดินทางไกลส่งเสริมให้
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ มีความรู้และ
ประสบการณ์ตามหลักสูตร
ของกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 
 

1. ลูกเสือ-เนตรนารสีามญั
รุ่นใหญ่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒ ร่วม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
2. ลูกเสือ-เนตรนารสีามญั
รุ่นใหญ่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ 
3. ลูกเสือ-เนตรนารสีามญั
รุ่นใหญ่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร่วม
กิจกรรมพิธีถวายราชสุดดี 
เนื่องในวันสมเด็จพระมหา 
ธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎเกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 

ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ร่วมกิจกรรมเพื่อจดั
กิจกรรมเข้าค่ายและ
เดินทางไกล-เดิน
ทางไกลลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ จ านวน 485 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ มีความซื่อสัตย์ 
สุจรติ มีระเบียบวินัย มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ มี
ความเสยีสละ และการ
บ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
2. ร้อยละ 90 มีความรู้
และประสบการณ์ตาม
หลักสตูรของกิจกรรม
พัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 
 
 

1. ลูกเสือ-เนตรนารสีามญั
รุ่นใหญ่ มีความซื่อสัตย์ 
สุจรติ มีระเบียบวินัย มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ มี
ความเสยีสละ และการ
บ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
2. ลูกเสือ-เนตรนารสีามญั
รุ่นใหญ่ มีความรู้และ
ประสบการณ์ตาม
หลักสตูรของกิจกรรม
พัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 
 
 

3 
 
 

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE "ชากัง
ราววิทยา" 

14.2 
14.3 
14.5 

เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อง
ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  

นักเรียนได้ร่วมเดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพตดิโลก  ให้

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา(อินทร์-
ชุ่มดีสารอุปถมัภ์)  

1. นักเรียนร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน
รณรงค ์

จัดให้มีการเดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพตดิโลก   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ได้ทราบถึงโทษ และผลเสีย
ของยาเสพ 
 
 
 

ผู้เรยีนได้ทราบถึงโทษ และ
ผลเสียของยาเสพติดได้  
 
 
 
 
 

จ านวน  ๒๐0  คน 
 
 
 
 
 

ประชาสมัพันธ์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพตดิโลก 
2. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนผ่านกิจกรรมเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก 

ใหผู้้เรียนได้ทราบถึงโทษ 
และผลเสียของยาเสพติด  
นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์)  จ านวน  ๒๐0  
คน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกัน และระงับ
อัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 1 เพื่อเป็นการเตรยีมการใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสถานท่ีราชการ 
และเป็นการกระตุ้นสร้าง
ความตระหนักให้แก่
พนักงานครูและนักเรียน 
เกิดความพร้อมมีความรู้ 
ความเข้าใจ รวมทั้งการใช้
อุปกรณ์ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธ ี
2 สรา้งความเข้าใจและเป็น
การเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนัก 
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
ความปลอดภัยให้แก่
พนักงานครูและนักเรียน 
เพื่อไม่ให้บังเกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

1. ท าให้พนักงานครูและ
นักเรียน ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกัน และ
ช่วยเหลือตนเองในกรณีเกิด
อัคคีภัย 
2.ท าให้พนักงานครูและ
นักเรียน ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
ในการดับเพลิงเบื้องต้น ได้
อย่างถูกต้องและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได ้
3.ท าให้การประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานครู
และนักเรียน ร่วมกัน
ปฏิบัติงานเมื่อยามเกดิเหตุ
เพลิงไหมไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา(อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ภาคเรยีนที่ 
1/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยาเข้าร่วมรับการ
ฝึกซ้อมตามโครงการร้อย
ละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นการเตรียมการใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสถานท่ีราชการ 
และเป็นการกระตุ้นสร้าง
ความตระหนักให้แก่
พนักงานครูและนักเรียน 
เกิดความพร้อมมีความรู้ 
ความเข้าใจ รวมทั้งการใช้
อุปกรณ์ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได้อย่างถูก
วิธี 
2. สรา้งความเข้าใจและ
เป็นการเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนัก ส่งเสริมให้เกดิ
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ให้แก่พนักงานครูและ
นักเรียน เพื่อไม่ให้บังเกิด
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นจ านวนมากเกดิขึ้น 
3 เพื่อเป็นการ 
บูรณาการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการป้องกัน
ภัย การใช้อุปกรณ์ การ
ประสานในการปฏิบตัิการ
อพยพการช่วยเหลือได้อย่าง
ถูกวิธีตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความสญูเสยีทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก
เกิดขึ้น 
3. เพื่อเป็นการบรูณาการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันภัย การใช้
อุปกรณ์ การประสานใน
การปฏิบัติการอพยพการ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี
ตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกีฬากลุ่ม
เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 
14.5 

๑  เพื่อพัฒนาสุขภาพ 
บุคลิกภาพและสร้าง
ภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่
นักเรียน 
๒  เพื่อสร้างความสามัคคี
ภายในกลุ่มโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
รู้จักการท างานเป็นทีม 
๓  เพื่อปลูกฝังคณุธรรม  มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้
ชนะ  รู้อภัย   อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้เป็นอย่างด ี
๔  เพื่อค้นหาตัวแทน
นักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง

๑.  นักเรียนได้พัฒนา
สุขภาพ บุคลิกภาพและ
สร้างภมูิคุ้มกันสิ่งเสพตดิแก่
นักเรียน 
๒.  นักเรียนมีความสามัคคี
ภายในกลุ่มโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ  รูจ้ักการท างาน
เป็นทีม 
๓.  นักเรียนมีคุณธรรม  มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้
ชนะ  รู้อภัย  อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้เป็นอย่างด ี
๔.  ไดต้ัวแทนนักกีฬา  เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. นักเรียนโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์)   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
จ านวน 602  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬากลุ่มฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา ได้นักกีฬาเป็น
ตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร  เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 3๖ รอบ คดัเลือก
ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย   
ครั้งท่ี ๓๖  รอบคดัเลือก
ระดับภาคเหนือ  ประจ าปี  
๒๕๖๑ 

แห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี ๓๖  
รอบคัดเลือกระดับ
ภาคเหนือ  ประจ าปี  
๒๕๖๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.2 

14.3 
14.5 

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ให้นักเรียนมีทักษะการเล่น 
การดู การเชียร์กีฬามี
สุขภาพแข็งแรง สมบรูณม์ี
น้ าใจนักกีฬา 
 
 
 
 

นักเรียนมีทักษะการเล่น 
การดู การเชียร์กีฬามี
สุขภาพแข็งแรง สมบรูณม์ี
น้ าใจนักกีฬา 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์ 
–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ )        
ปีการศึกษา 2561  
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย      จ านวน 
600 คน 

ร้อยละ 80  ของนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านทักษะด้านกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา ( อินทร์ – ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์ ) ปีการศึกษา 
2561  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ได้รับความรู้
ความเข้าใจ การเล่น การ
ดู การเชียร์กีฬามีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์มีน้ าใจ
นักกีฬา 

7 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพและ
นันทนาการ (วันเด็ก) 
 
 

14.5 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิและ
พัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและนันทนาการ ให้
ผู้เรยีนเห็นคณุค่าในตนเองมี
ความมั่นใจกล้าแสดงออก มี
ความซาบซึ้งในศิลปะ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศลิป์ 
และนันทนาการ 
  

1. ผู้เรียนเห็นคุณคา่ใน
ตนเองมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก  
2. ผู้เรียนท่ีมีความรูส้ึก
ซาบซึ้งในศิลปะทัศนศลิป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และ
วรรณศิลป ์
3. ผู้เรียนท่ีมีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาและ 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์)   
ปีการศึกษา 2560                   
จ านวน 512 คน 
 

นักเรียนร้อยละ 95 มี
ความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริม
และพัฒนาสุนทรียภาพ 
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ 
นาฏศิลป ์

 
 

นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
และพัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและ
นันทนาการ ให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเองมีความ
มั่นใจกล้าแสดงออก มี
ความซาบซึ้งในศิลปะ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศลิป์ 
และนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

นันทนาการ   
8 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขับขี่ปลอดภยั
จากอุบัติเหตจุราจร 
 
 
 
 
 
 

3.2 
14.2 

1. เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการขับขี่ท่ีปลอดภัยมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
และมารยาทท่ีดีในการขับขี ่
 
 
 
 
 

นักเรียนมีความตระหนักใน
การขับขี่ท่ีปลอดภยัมีความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรและ
มารยาทท่ีดีในการขับขี่มาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์)  
ปีการศึกษา 2561 
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  จ านวน 
602 คน 

ร้อยละ 80  ของนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา ( อินทร–์ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์ )   
ปีการศึกษา 2561 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้
รู้รักสามัคคี มีวินัย รักใน
กฎจราจรเพื่อป้องกัน
อุบัติเหต ุ
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฝึกทักษะดา้น
ดนตร ี
 
 
 
 
 
 

14.4 1 เพื่อจัดกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้าน
ดนตร ี
2 เพื่อจัดกิจกรรมการฝึก
ทักษะการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีแบบเดี่ยวและรวมวง 
 
 
 

1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตร ี
2. นักเรียนมีทักษะการ
บรรเลงเครื่องดนตรีแบบ
เดี่ยวและบรรเลงรวมวง 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา(อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1-6 
ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 602 คน 
 
 

1. ร้อยละ 90ของ
นักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตร ี
2. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีทักษะ 
การบรรเลงเครื่องดนตรี
แบบเดี่ยว 
และบรรเลงรวมวง 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ปีการศึกษา 2561 มี
ทักษะในการบรรเลงดนตรี
แบบเดี่ยวและสามารถ
บรรเลงรวมวง  
 

10 
 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฝึกทักษะดา้น
กีฬา 

3.2 
14.1 
14.2 

เพื่ออบรมและฝึกปฏิบัติ
ทักษะด้านกีฬา 
 

นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา  
(อินทร์– ชุ่ม  

ร้อยละ 90  ของนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านทักษะกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์–ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14.5  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดีสารอุปถมัภ์)  
ปีการศึกษา 2561 
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 602 
คน 

 
 
 
 
 
 
 

2561 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  เพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ และ
ฝึกทักษะทางด้านกีฬาได้
อย่างก้าวไกลห่างไกลจาก
สิ่งเสพตดิ 

11 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด 
 
 
 
 

3.2 
14.2 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิให้ผู้เรียน
ได้ทราบถึงโทษ และผลเสีย
ของยาเสพติด  
 
 
 

นักเรียนได้ทราบถึงในโทษ 
และผลเสียของยาเสพติด 
สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพตดิให้โทษได ้
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่มดีสารอุปถมัภ์)   
ปีการศึกษา 2561    
จ านวน 200 คน 
 
 

นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิ 
 
 
 
 
 

จัดให้มีการเดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพตดิโลก ให้
ผู้เรยีนได้ทราบถึงโทษ 
และผลเสียของยาเสพติด  
นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์)  จ านวน  ๒๐0  
คน 

 
 

 
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

  ๓.๒ กลยุทธส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
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มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
1.3 

16.1 
16.2 
16.3 
16.4 

1. เพื่อสร้างความสมัพันธ์
อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง  
และนักเรียน   
2. เพื่อช่วยแก้ไขและลด
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกดิขึ้นกับ
นักเรียน 
3. เพื่อให้ครไูด้รูส้ภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งจะได้
เป็นข้อมูลในการจดัการ
เรียนการสอนต่อไป 
 
 

1. ครไูด้ทราบปัญหาของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล  
2. ครู โรงเรียน ผู้ปกครอง
ได้จัดการศึกษาร่วมกัน 3. 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หาก
ทุกคนร่วมมือกันก็จะแกไ้ข
ปัญหาได้ง่ายขึ้น  

 

1.นักเรยีนระดับชั้น  
ม.1-ม.5  ที่มีปัญหา  
จะไดร้ับการ
ช่วยเหลือแก้ไขอย่าง
น้อยร้อยละ 60  
ของจ านวนนักเรียน
ที่มีปัญหา 
 
 
 
 

1. นักเรียนระดับชั้น   
ม.1-ม.5  ที่มีปัญหา  จะ
ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข
อย่างน้อยร้อยละ  60  
ของจ านวนนักเรียนท่ีมี
ปัญหา 
2. เกิดความ สัมพันธ์อันดี
ระหว่างครผูู้ปกครอง  
และนักเรียน  สามารถ
ช่วยเหลือแก้ไขนักเรียนท่ี
มีปัญหาได ้
อยางน้อยร้อยละ  60 

1. เกิดความสมัพันธ์อันดี
ระหว่าง  ผู้ปกครอง  ครู  
และนักเรียน 
2. บุคลากรจากทุก
หน่วยงานมีการวางแผน
ด าเนินงานล่วงหน้า  ม ี
3.ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง 
ๆ ให้นักเรียน ผูป้กครอง
ของนักเรียนรับทราบ ทุก
ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

2 
 
 
 
 
 
 

โครงการสอนซ่อมเสรมิ 
 
 
 
 
 
 

1.3 
8.1 

10.1 

เพื่อจัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสรมินักเรยีน 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการสอนซ่อม
เสรมิ 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ปีการศึกษา 2561 
เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 20 
 
 

1. นักเรียนโรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 20 
2. นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น 
 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

โครงการแนะแนว
การศึกษาและ 
การรับสมัครนักเรียน 
 

1.1 
12.2 

1. เพื่อให้การจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา 
2. เพื่อแนะแนวการศึกษา

นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ผู้ปกครองในชุมชน ได้ 

โรงเรียนไดจ้ัด
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในเขต

1. จ านวนนักเรยีนสมัคร
เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 โรงเรียนชากังราววิทยา 
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

เพื่อให้นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และส าเรจ็
การศึกษาในระดับชั้น
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
 
 

ต่อระดับมัธยม ศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนชากังราว
วิทยาฯ ให้กับนักเรียนช้ันท่ี
ส าเรจ็การศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2560 

ทราบวันเดือนปีการรับ
สมัครนักเรียนเข้ารับ
การศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และมัธยม ศึกษาปีที่ 
4 ในโรงเรยีนชากังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม   ดีสารอุปถัมภ์) 
จนมีผู้มาสมคัรเรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปี
การศึกษา ที ่

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชรโดย
ทราบข้อมูล
การศึกษาทุก
โรงเรียน 
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 

2. จ านวนนักเรยีนสมัคร
เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนชากังราววิทยา 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที่ 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่ง
ผู้ปกครองในชุมชน ได้ 
ทราบวันเดือนปีการรับ
สมัคนักเรียนเข้ารับ
การศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ใน
โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์ – ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ ์

7 
 
 
 
 
 
 

โครงการเครื่องแบบ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 

8.1 
8.2 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา (อินทร์–ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์) 
ทุกคนมีโอกาสได้รบั
การศึกษาโดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย  อุปกรณ์การเรียน 
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  
 
 

1. นักเรียนไดร้ับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับ
รายการ ค่าเครื่องแบบ   
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
2. ผู้ปกครองไดร้ับการ
บรรเทาภาระค่าครองชีพ  
ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจได ้
อีกทางหนึ่ง 
 

นักเรียนทุกคนได้รับ
เงินค่าเครื่องแบบปี
การศึกษาละ  
1 ครั้ง ร้อยละ   
100 
 
 
 

นักเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการ 
ค่าเครื่องแบบ    ท่ีภาครัฐ
ให้การสนับสนุน 
 
 
 

นักเรียนทุกคนโรงเรียน 
ชากังราววิทยา  
(อินทร์–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  ค่าเครื่องแบบ  
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 
 

8 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
ผู้เรยีนยากจน (ม.ต้น) 
 
 

8.1 
8.2 

1.  เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

1. นักเรียนไดร้ับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับ
รายการ ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน2. 

นักเรียนยากจนช้ัน 
ม.1 - ม.3  จ านวน
ตามข้อมูลในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา

นักเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการ 
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจนท่ีภาครัฐ

นักเรียนยากจนช้ัน ม.1 - 
ม.3  ตามข้อมูลในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น SIS 
สามารถจัดหาปจัจัย 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ยากจนให้จัดหา
ปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต 
 3.  เพื่อเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรยีนที่
ยากจนให้ไดร้ับการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

ผู้ปกครองได้รับการบรรเทา
ภาระคา่ครองชีพ  ลด
ค่าใช้จ่ายและเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาง
หนึ่ง 
 
 
 

ท้องถิ่น (SIS) 
 
 
 
 
 
 
 

ให้การสนับสนุน    
 
 
 
 
 
 
 

พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาให้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

3.2 1.  เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรไดร้ับความคุม้ครอง
สวัสดภิาพและสวสัดิการที่ด ี
2. เพื่อผู้ปกครองมั่นใจใน
สวัสดิการของนักเรียนท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรยีน 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการ
บริหารความเสี่ยง มี
มาตรการป้องกันการ
บาดเจ็บและสร้างเสริมความ
ปลอดภัย 

1 นักเรียนและบุคลากร
ได้รับความคุ้มครองสวสัดิ
ภาพและสวัสดิการที่ด ี
2 ผู้ปกครองมั่นใจใน
สวัสดิการของนักเรียนท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรยีน 
3 สถานศึกษามีการบรหิาร
ความเสีย่งมีมาตรการ
ป้องกันการบาดเจ็บและ
สร้างเสริมความปลอดภัย 

1. นักเรียนระดับชั้น
มัธยม ศึกษาปีที่  1 
– 6   
ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนชากังราว
วิทยา ร้อยละ 90  
2. บุคลากรโรงเรียน
ชากังราววิทยา ร้อย
ละ 100 
 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี  1 – 6  
โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอปุถัมภ์) 
ร้อยละ 90 
2.  นักเรียนไดร้ับความ
คุ้มครองในสวัสดิการที่ด ี
 
 

1. นักเรียนไดร้ับความ
คุ้มครองในสวัสดิการที่ด ี
2. บุคลากรโรงเรียนชากัง
ราววิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

โครงการจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 
 
 
 

3.2 1  เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยมาดูแล
การจราจรและความ
ปลอดภัยบริเวณหน้า
โรงเรียน 
2. เพื่อเตรียมอ านวยความ

1.  มีเจ้าหนา้ที่รักษาความ
ปลอดภัยมาดูแลการจราจร
และความปลอดภัยบรเิวณ
หน้าโรงเรียน 
2. เพื่อเตรียมอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย

มเีจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยมา
ดูแลการจราจร
บริเวณหน้าโรงเรียน   
จ านวน 1 คน 
 

1. มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยมาดูแล
การจราจรบรเิวณหนา้
โรงเรียน   จ านวน 1 คน 
2.  นักเรียน ผู้ปกครอง 
และครู  ได้รับการอ านวย

นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครู  ไดร้ับการอ านวย
ความสะดวกในการใช้รถ
ใช้ถนนในการเดินทางมา
และกลับจากโรงเรียน 
และความปลอดภัยในชีวิต
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
นักเรียน ผู้ปกครองและครู 
ในการเดินทางมาและกลับ
จากโรงเรียน สามารถเรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข 
 

ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และครู  
ในการเดินทางมาและกลับ
จากโรงเรียน สามารถเรียนรู้
ได้ อย่างมีความสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความสะดวกในการใช้รถ
ใช้ถนนในการเดินทางมา
และกลับจากโรงเรียน 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน สามารถอยู่
ใน สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

และทรัพยส์ิน สามารถอยู่
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
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๔. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๔.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนา สื่อ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 

3.1 ๑. เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดประสบ- 
การณ์การเรยีนรู้ให้แก่
นักเรียนโดยใช้กระบวน การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
๒ เพื่อพัฒนา การจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๑. มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ให้แก่นักเรียนโดย
ใช้กระบวนการ เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
๒. มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑                         
จ านวน 602 คน 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ไดร้ับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถในการเรียน
วิชาภาษาไทย 
 
 
 
 

๑. สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดย
ใช้กระบวนการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 
๒. พัฒนาการจดัการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

2 โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ
คณิตศาสตร ์
 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้มสีื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร ์
 

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในความเป็น
เลิศดา้นคณติศาสตร ์
 
 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) ปี
การศึกษา 2561  
จ านวน 602 คน 

นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้ความสามารถใน 
ความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร ์
 

การเรยีนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 
2561 มีการพัฒนาการ
ขึ้น 
 

3 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ
วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกทักษะการ
ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และ
ฝึกปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ 
 
 

นักเรียนและครผููส้อนมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกทักษะการ
ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และ
ฝกึปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ 
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ประจ าปีการศึกษา 
2561  จ านวน 
602 คน 

ร้อยละของความต้องการ
ของนักเรียนและครู
ทั้งหมดที่มีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระฯวิทยาศาสตร์อย่าง
เพียงพอ 
 

นักเรียนโรงเรียนชากังราว
วิทยาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-6  ประจ าปี
การศึกษา 2561 มีวสัดุ
อุปกรณ์กรในการฝึก
ทักษะการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และฝึก
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 

   ปฏิบัติการทดลองอย่าง
เพียงพอ 

5 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ
สังคมศึกษา ฯ 
 
 
 
 
 

3.1 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
2 เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยใช้
กระบวนการ เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
2. พัฒนาการจดัการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์ 
–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) 
ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 650 คน 
 
 

นักเรียนร้อยละ 90ไดร้ับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถในการเรียน
วิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 

1. สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดย
ใช้กระบวนการเรยีนรู้ที ่
หลากหลาย 
2. พัฒนาการจดัการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ
ศิลปะ 
 
 
 
 
 

3.1 1 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 
2 เพื่อจัดกิจกรรมการฝึก
ทักษะทางทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 
 
 

1 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์
2 นักเรียนมีทักษะทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์
 
 

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา(อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6    
ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 580 คน 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมทัศนศลิป ์
ดนตรี และนาฏศิลป ์
2. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีทักษะทาง 
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์

นักเรียนของโรงเรียนชากัง
ราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2561 มี
ทักษะทางทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป ์

7 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ 
สุขศึกษาฯ 
 
 
 

3.1 
 

๑ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๒ เพื่อฝึกทักษะในการเล่น
กีฬาชนิดต่าง ๆ อย่าง

๑ นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์
อย่างถูกวิธี  ในการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๒ นักเรียนไดฝ้ึกทักษะใน
การเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ
อย่างเชีย่วชาญและถูกวิธ ี

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่มดีสารอุปถมัภ์)  ปี
การศึกษา ๒๕๖๑    
จ านวน ๖๕๐  คน 
 

ร้อยละ 90  ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
ทักษะกีฬาชนิดต่าง ๆ  
ดีขึ้น 
 
 

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแบบแผนได้อย่าง
ต่อเนื่อง  และนักเรยีนมี
การพัฒนาการทางด้าน
ทักษะกีฬาท่ีดีขึ้น
ตามล าดับ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 เชี่ยวชาญและถูกวิธ ี     
8 

 
 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ
การงานอาชีพฯ 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้มี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

สถานศึกษามี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

นักเรียนทุกระดับช้ัน ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในงานประดิษฐ ์

นักเรียนมี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

9 โครงการส่งเสริมความ
พร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.1 
3.2 

1. เพื่อให้ระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียนมี
สภาพที่เอื้อการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน และ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและคุ้มค่า และ
ยาวนานตลอดไป 
2. เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียน
รู้จักประหยัดในดา้นการใช้
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

โรงเรียนมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการคา่
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจัดการ 
ดูแลรักษาในด้าน
การใช้ไฟฟ้าและน้ า
ในโรงเรียน อย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า 
2. มีการตรวจสภาพ 
ดูแล รักษาและ
ซ่อมแซมอยู่
ตลอดเวลา 
3. นักเรียนรู้จัก
ประหยดัในด้านการ
ใช้สาธารณูปโภค 

โรงเรียนมีความพร้อมใน
การบริหารจัดการค่า
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร คณะครูและ 
บุคลาการศึกษา นักเรียน
ของโรงเรียน รู้จัก
ประหยดัในด้านการใช้
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
  

10 โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.2 
3.4 

1 เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2 เพื่อซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่
ช ารุดเสยีหายให้ใช้งานไดด้ ี
3 เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนให้เกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลตุาม

ครุภณัฑ์ในโรงเรียนมสีภาพ
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ครุภณัฑ์ที่ช ารุด
ได้รับการดูแลและ
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้
งานได ้

1 ประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
2 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่
ช ารุดเสยีหายให้ใช้งานได้
ดี 
3 สนับสนุนการเรียนการ

ครุภณัฑ์ในโรงเรียนมี
สภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 

วัตถุประสงค์ สอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

11 โครงการค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและบ ารุงรักษา
รถตู ้
 
 

3.1 
3.2 

เพื่อการให้บริการด้าน
ยานพาหนะในโรงเรียนให้มี
ความคล่องตัว  มีความ
ปลอดภัย  และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

รถตู้ของโรงเรยีนพร้อมท่ีจะ
ใช้งานได้ดี  และมี
ประสิทธิภาพ  และเกดิ
ความปลอดภัยในขณะที่ใช้
งานอยู่เสมอ 

รถตู้ของโรงเรยีนชา
กังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) จ านวน 1  
คัน    

รถตู้ของโรงเรยีนพร้อมท่ี
จะใช้งานได้ดี  และมี
ประสิทธิภาพ  และเกดิ
ความปลอดภัยในขณะที่ใช้
งานอยู่เสมอ 

ให้รถตู้ของโรงเรยีน  อยู่
ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้
งานได้และมีคณุภาพที่ด ี
 
 

12 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
โปรเจคเตอร ์
 
 
 

3.1 
3.3 
3.4 

1. เพื่อจัดซื้อและตดิตั้ง
เครื่องโปรเจคเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
2. เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีเครื่อง
โปรเจคเตอร์ใช้อย่าง
พอเพียง 
 

โรงเรียนมีเครื่อง
โปรเจคเตอร์ใช้อย่าง
พอเพียง 
 
 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีเครื่องโปรเจคเตอร์อย่าง
พอเพียง 
 

ครูและนักเรียนมีเครื่อง
โปรเจคเตอร์ในการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

13 
 
 
 

โครงการจดัซื้อเครื่อง
ฉายภาพข้ามศรีษะชนิด
ทึบแสง 

3.1 
3.3 
3.4 

1. เพื่อจัดซื้อและตดิตั้ง
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
ชนิดทึบแสงในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
2. เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีเครื่องฉายภาพ
ข้ามศีรษะชนิดทึบแสงอย่าง
พอเพียง 
 
 

โรงเรียนมีเครื่อง
เครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะชนิดทึบแสงใช้
อย่างพอเพยีง 
 
 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีเครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะชนิดทึบแสงอย่าง
พอเพียง 
 

ครูและนักเรียนมีเครื่อง
ฉายภาพข้ามศรีษะชนิด
ทึบแสงใช้ในการเรียนการ
สอนในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

14 โครงการจดัซื้อโตะ๊ – 
เก้าอี้ผู้เรียน 
 
 
 

3.1 
3.2 
9.5 

1. เพื่อทดแทนโตะ๊ เก้าอี้
นักเรียน ชุดเก่าท่ีช ารดุและ
ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีโตะ๊ใหม่
ที่ทันสมัยแข็งแรงและ

นักเรียนมโีต๊ะเก้าอี้ใช้อย่าง
พอเพียง 
 
 
 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 –
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6  มีโตะ๊ เก้าอี้ใช้
อย่างพอเพียง 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีโต๊ะ เก้าอี้ใช้อย่าง
พอเพียง 
 
 

นักเรียนมโีต๊ะ  เก้าอ้ีใหม่  
ที่มีความปลอดภัยมาใช้
ทดแทนโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
ที่ช ารุดและไม่อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน  และท าให้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 

ปลอดภัยนั่ง เรียน 
3. เพื่อให้ห้องเรียนดูสะอาด
เป็นระเบียบ อันน าไปสู่
บรรยากาศการเรียนการ
สอนที่ด ี

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ห้องเรียนดสูะอาด  มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  อันน าไปสู่
บรรยากาศการเรียนการ
สอนที่ด ี

15 โครงการจดัซื้อโตะ๊
อาหาร 

3.1 
3.2 

1)  เพื่อให้โรงเรียนมีโต๊ะ
รับประทานอาหารเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน  
 2)  เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี 
ถูกสุขลักษณะ  

สถานศึกษามีโต๊ะที่เพียงพอ โต๊ะนั่งรับประทาน
อาหาร ชนิดสแตน
เลส ไม่น้อยกว่า 30 
ชุด 

1. จ านวนโตะ๊อาหาร 
2. ความพึงพอใจต่อโตะ๊
อาหารที่ส่งผลด้าน
สุขลักษณะของนักเรียน 

นักเรียนมสีุขลักษณะที่ดี
ในการรับประทานอาหาร 

16 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.1 

1. เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการ
สอนของครูนักเรียน 
2. เพื่อปรับ เปลี่ยนเครื่อง 
ปรับอากาศเก่าตามห้องต่าง 
ๆ ที่มีอายุการใช้งานมานาน 
3. เพื่อให้บริการและอ านวย
ความสะดวกให้กับนักเรยีน 
ครู ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อ
ประสานงาน 
4. เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และรักษา

สถานศึกษามีเครื่อง 
ปรับอากาศในห้องเรียนและ
ห้องท างานต่าง ๆ ที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประวิทธิ
ภาพ 

เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน  2  
เครื่อง    

สถานศึกษาได้รับ
เครื่องปรับอากาศ จ านวน  
2  เครื่อง    

มีเครื่องปรับอากาศใหม่ท่ี
สามารถใช้งานได้เตม็
ศักยภาพ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียน ห้องท างานต่างๆ 
ให้สามารถใช้งานได้เตม็
ศักยภาพ 

17 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ขยายเสยีงพร้อมล าโพง
ประจ าห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.4 

1 เพื่อจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงพร้อมล าโพงประจ า
ห้องเรียนและห้องพิเศษ 
ต่าง ๆ 
2. เพื่อให้ห้องเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีคณุภาพ 
สนองความต้องการการ
เรียนรู้ที่แตกต่าง กันของแต่
ละบุคคล 
 
 
 
 

ห้องเรียนและห้องพิเศษของ
โรงเรียนชากังราววิทยา ( 
อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถมัภ์) 
ได้รับการตดิตั้งเครื่องขยาย
เสียงพร้อมล าโพงประจ า
ห้องเรียน มีบรรยากาศท่ี
เหมาะแก่การจัดกจิกรรม
การเรยีน การสอน เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีคณุภาพ 
สนองความต้องการการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคล 

ห้องเรียนและห้อง
พิเศษของโรงเรียน
ชากังราววิทยา ( 
อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์)   

ร้อยละ 100  ของ
ห้องเรียนได้รับการติดตั้ง
เครื่องขยายเสียงพร้อม
ล าโพงประจ าห้องเรียน 

ห้องเรียนและห้องพิเศษ
ของโรงเรียนชากังราว
วิทยา ( อินทร-์ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์) ไดร้ับการติดตั้ง
ล าเครื่องขยายเสียงพร้อม
ล าโพงประจ าห้องเรียน
และมีบรรยากาศท่ีเหมาะ
แก่การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ สนอง
ความต้องการการเรยีนรู้ที่
แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล 

18 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
ชนิดจอLED 

3.1 
3.4 

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ชนิดจอ LED ใน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
2. เพื่อให้สถานศึกษามี
ความพร้อมด้านสื่อการ
เรียนรูเ้พียงพอต่อการเรียนรู้ 
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดจอ 
LED ใช้อย่างพอเพียง 

สถานศึกษามีวสัดุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด
จอ LEDอย่างพอเพียง 

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนปฏิบัติงาน
สะดวกราบรื่น 



หน้า 116 

  
    

หน้า 116
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

19 จัดซื้อถังน้ าเย็นพร้อม
ติดตั้ง 

3.1 
3.2 
9.5 

1. เพื่อให้มีถังน้ าเย็น มี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภัย  
2. เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมท่ีเหมาะ สมเอื้อต่อ
การมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
3. เพื่อให้ระบบท าความเย็น
มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 

ถังน้ าเย็นมีสภาพพร้อมใช้
งาน สะอาดถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยและเอื้อต่อ
สุขภาพของผู้เรียน 

ถังน้ าเย็น จ านวน  
2  เครื่อง 

สถานศึกษามีถังน้ าเย็นไว้
ส าหรับนักเรียนอยา่ง
เพียงพอ 

มีถังน้ าเย็นใหม่ที่สามารถ
ใช้งานได้เต็มศักยภาพ 
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๔. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๔.๒ กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

๑ โครงการปรับปรุงเว็ป
ไซต์โรงเรยีน 
 
 

3.4 
5.3 

16.4 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
แสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 
 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใน
การแสวงหาความรู้ จาก
แหล่งต่าง ๆ ให้กับนักเรยีน 
 

ปรับปรุงเว็บไซต์
โรงเรียนชากังราว
วิทยา 1 เว็บไซต ์
 

ร้อยละ 100 สามารถเข้า
ใช้รับข้อมูลเป็นแหล่ง
เรียนรูจ้ากเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารโรงเรยีนชากังราว
วิทยา ปีการศึกษา 2561 
 

๒ โครงการห้องเรียนน่าอยู่ 
บรรยากาศน่าเรยีน 

1.5 
1.9 
3.1 

12.2 
16.4 

1 เพื่อพัฒนาให้ห้องเรียน
สวยงามน่าอยู่มีบรรยากาศที่
เหมาะแก่การจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
2 เพื่อให้ห้องเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีคณุภาพ 
สนองความต้องการการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคล และเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 

ห้องเรียนและห้องพิเศษของ
โรงเรียนชากังราววิทยา( 
อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถมัภ์) 
ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้
สวยงามน่าอยู่ มีบรรยากาศ
ที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ สนอง
ความต้องการการเรยีนรู้ที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
และเป็นการส่งเสรมิการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต     

ห้องเรียนและห้อง
พิเศษของโรงเรียน
ชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์)   
 

ร้อยละ 90  ของ
ห้องเรียนได้รับการพัฒนา
ให้สวยงามน่าอยู่มี
บรรยากาศที่เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพส่งเสริมการเรยีนรู ้

ห้องเรียนและห้องพิเศษ
ของโรงเรียนชากังราว
วิทยา( อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์) ไดร้ับการ
ปรับปรุง พัฒนาให้
สวยงามน่าอยู่มี
บรรยากาศที่เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เป็นแหล่งเรียนรู้ทีม่ี
คุณภาพ สนองความ
ต้องการการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล และเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

๓ โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ADSL/wifi 

3.4 
5.3 

เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
อินเตอร์เนต็ภายในโรงเรยีน
ชากังราววิทยาอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนและครมูีแหล่ง
เรียนรู้อินเตอรเ์น็ตภายใน
โรงเรียน 
 

นักเรียนและครปูี
การศึกษา 2561 
 
 

นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 
100 สามารถเข้าใช้รับ
ข้อมูลเป็นแหล่งเรียนรู้จาก
เว็บไซต ์

นักเรียนและครมูีแหล่ง
เรียนรู้อินเตอรเ์น็ตภายใน
โรงเรียน 

๔ โครงการพัฒนาห้องสมุด  3.1 
5.3 
8.1 
8.2 
7.8 
9.5 

13.1 

1. เพื่อจัดหาหนังสือ  
วารสาร  หนังสือพิมพ์ ให้
เพียงพอต่อการอ่านและการ
ค้นคว้า 
2. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ในการให้บริการ
ยืมคืนหนังสือ 
 
 
 
 

1 ห้องสมุดมีหนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ
และอุปกรณ์ที่มีคณุภาพ
เพียงพอต่อความต้องการ 
2. ห้องสมุดมีการให้บริการ
ต่าง ๆ ในห้องสมุดเป็น
ระบบและสามารถบริการ 
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
3. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัยและมีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู ้

1.  ห้องสมุดมี
สื่อสารสนเทศ
ส าหรับบริการ
เพิ่มขึ้นจากเดมิร้อย
ละ 20 
2.  นักเรียนเข้าใช้
ห้องสมุดเพิ่มขึ้นร้อย
ละคิดเป็นร้อยละ 
80 

1. นักเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดร้อยละ 80 
2. นักเรียนใช้บริการยืม
คืนหนังสือห้องสมุดร้อยละ 
80 
 
 

1. ห้องสมุดมีสื่อและ
อุปกรณ์ที่มีคณุภาพ 
2. ระบบงานห้องสมุดมี
ระบบท่ีคล่องตัวสะดวก
รวดเร็วและมีคุณภาพ 
 

๕ โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
3.1 
3.4 
6.1 

1.  เพื่อจัดหาแหล่งเรยีนรู้ 
ให้มีอย่างพอเพียงและ
เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
2.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนานักเรียนตาม
ธรรมชาติอยา่งเต็มตาม
ศักยภาพ 

ได้แหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนและครูอย่าง
พอเพียงและเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ ให้มีอย่าง
พอเพียงและ
เหมาะสมกับสภาพ
การเรยีนรู้ของ
นักเรียน วัสดุและ
อุปกรณ์
ประกอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ
สภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

นักเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ 
อย่างพอเพียงและ
เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนมีวสัดุ
และอุปกรณ์ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายของ
การพัฒนาของ โรงเรียน
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

2. นักเรียน และครู 
มี แหล่งเรยีนรู้ ให้มี
อย่างพอเพียงและ
เหมาะสมกับสภาพ
การเรยีนรู้ของ
นักเรียน 

เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของกลุม่สาระการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงข้ึน และเป็นไป
ตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

๖ โครงการค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมอาคาร
เรียน   

3.1 
3.2 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน  
ห้องสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ วสัดุ 
ครุภณัฑ์ เพียงพอ อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
2. สถานศึกษามีการบริหาร
ความเสีย่ง มีมาตรการการ
ป้องกันการบาดเจ็บและ
เสรมิสร้างความปลอดภัย 

1.สถานศึกษามีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน  
ห้องสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ วสัดุ 
ครุภณัฑ์ เพียงพอ อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
2.สถานศึกษามีการบริหาร
ความเสีย่ง มีมาตรการการ
ป้องกันการบาดเจ็บ และ
เสรมิสร้างความปลอดภัย 

ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรยีน อาคาร
สนับสนุนการเรยีน 
ถนน รั้ว หอประชุม 
โรงอาหาร สุขา และ
อาคารประกอบการ
เรียน 
 

ก่อสร้างหริอปรับปรุง
ซ่อมแซมครภุณัฑ์ อาคาร
สนับสนุนและอาคาร
ประกอบการเรียน 

1.สถานศึกษามีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน  ห้องสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ เพียงพอ อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะ สะอาด 
สวยงาม 
2. สถานศึกษามีการ
บริหารความเสี่ยง มี
มาตรการการป้องกันการ
บาดเจ็บ และเสริมสรา้ง
ความปลอดภัย 

๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมครภุณัฑ์และ
อาคาร  

3.1 
3.2 

1.เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้หมาะสมต่อ
สภาพโรงเรียน 
2.เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้ดสูวยงาม 
สดชื่น แก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไป 

 พัฒนา ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม เช่น 
อาคารสถานท่ี 
อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ รั้ว สนาม
กีฬา อาคาร

1. สิ่งแวดล้อม เช่น 
อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ สถานท่ี รั้ว 
สนามกีฬา อาคาร
สาธารณะประโยชน์ ถนน 
ทางเดิน ศาลานั่งเล่น 

ปลูกฝังจิตส านึกให้คณะครู 
นักเรียน รู้จักใส่ใจและมี
ส่วนร่วมกันจดัสิ่งแวดล้อม 
เห็นคุณคา่ ช่วยกันดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

3.เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงความ
เอาใจใส่ของคณะครู 
นักเรียน ต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
 

สาธารณะประโยชน์ 
ถนน ทางเดิน ศาลา
นั่งเล่น สวนหย่อม 
ต้นไม้ และการ
ประดับตกแต่งตัว
อาคารและในทุก
สถานท่ีบริเวณ
ภายในโรงเรียนให้
สวยงามและ 
พร้อมใช้งานได้ด ี

สวนหย่อม ต้นไม้ และการ
ประดับตกแต่งตัวอาคาร  
-ปลูกฝังจิตส านึกให้คณะ
ครู นักเรียน รู้จักใส่ใจและ
มีส่วนร่วมกันจัด 
สิ่งแวดล้อม เห็น 

๘ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 

3.1 
3.2 

1.เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้หมาะสมต่อ
สภาพโรงเรียน 
2.เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
ภายในโรงเรียนให้ดสูวยงาม 
สดชื่น แก่ผู้พบเห็น 
โดยทั่วไป 
3.เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงความ
เอาใจใส่ของคณะครู 
นักเรียน ต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
 
 
 
 

1.สิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ ของ
โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ได้รับการปรับปรุงให้
สวยงามสะอาดตา น่าช่ืนชม
แก่ผู้พบเห็น 
2.คณะครู นักเรียนโรงเรยีน
ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์)มีความหวง
แหนและช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

สิ่งแวดล้อม เช่น 
อาคารสถานท่ี 
อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ รั้ว สนาม
กีฬา  
อาคารสาธารณะ
ประโยชน์ ถนน 
ทางเดิน ศาลา
นั่งเล่น ในโรงเรยีน
สวนหย่อม ต้นไม้ 
และการประดับตก
แต่งตัวอาคารและ
ในทุกสถานท่ีบริเวณ
ภายในโรงเรียนให้
สวยงามและพร้อม

1. สิ่งแวดล้อม เช่น 
อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ สถานท่ี รั้ว 
สนามกีฬา อาคาร
สาธารณะประโยชน์ ถนน 
ทางเดิน ศาลานั่งเล่น 
ต้นไมส้วนหย่อม และการ
ประดับตกแต่งตัวอาคาร
ได้รับการดูแล ปรับแต่ง  
2. คณะครู นักเรียน รู้จัก
ใส่ใจและมสี่วนร่วมกันจัด
สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่า 
ช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกฝังจิตส านึกให้คณะครู 
นักเรียน รู้จักใส่ใจและมี
ส่วนร่วมกันจดัสิ่งแวดล้อม 
เห็นคุณคา่ ช่วยกันดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 ใช้งานได้ดี น่าชม
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 5 จุด
ขึ้นไป 

๙ โครงการพัฒนาห้อง
มัลตมิีเดยี 

3.1 
3.4 

1. เพื่อจัดซื้อไมคล์อยไร้สาย 
4 ตัว ไมโครโฟน ปรับ
ความถี่ได้ UHF WIRELESS 
ใช้ในการประชุม 
2. เพื่อด าเนินการจัดประชุม
ได้อย่างปกติ เรียบร้อย
เป็นไปตามวัถุประสงค ์
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน มไีมคล์อยไร้
สาย 4 ตัว ไมโครโฟน ปรับ
ความถี่ได้ UHF WIRELESS 
จ านวน 1 ชุด ใช้ในการ
ประชุมได้อย่างปกติ 
เรียบร้อยเป็นไปตาม
วัตถปุระสงค์ 

ไมคล์อยไร้สาย 4 
ตัว ไมโครโฟน ปรับ
ความถี่ได้ UHF 
WIRELESS ใช้ใน
การประชุด จ านวน 
1 ชุด 
 
 

มีอุปกรณ์ขยายเสียงใน
การประชุม 
(ไมค์ลอยไรส้าย 4ตัว 
ไมโครโฟน ปรับความถี่ได้ 
UHF WIRELESS รุ่น 
DELTA POWER-TECH 
D2400  จ านวน  1 ชุด) 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน สามารถใช้
ไมคล์อยไร้สาย 4 ตัว 
ไมโครโฟน ปรับความถี่ได้ 
UHF WIRELESS ในการ
ประชุมได้อย่างปกติ 
เรียบร้อยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์

๑๐ โครงการห้องปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร ์

3.1 
3.4 

เพื่อให้โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ใช้ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
อย่างเพียงพอ 
 
 
 
 

นักเรียนและครผููส้อนมี
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ใช้ฝึกปฏิบตัิการ
ทดลองวิทยาศาสตร์อย่าง
เพียงพอ 

 
 
 

โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียน  
จ านวน 1 ห้อง 
 
 
 
 

1. ร้อยละของความ
ต้องการของนักเรียนและ
ครูที่มีต่อห้อง ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ใช้อย่าง
เพียงพอ 
2. ร้อยละของนักเรียน
และครูทั้งหมดที่มีความพึง
พอใจต่อการมี
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ใช้อย่าง
เพียงพอในการใช้ในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ใช้ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนอย่างเพียงพอ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

๑๑ โครงการห้องปฏิบตัิการ
ทางเคมี  
 
 
 
 
 

3.1 
3.4 

1 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทางเคมีให้มีอุปกรณ์และ
สารเคมีที่เหมาะแก่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ์
2 เพื่อให้ห้อง 
ปฏิบัติการทางเคมีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ี คุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ  
3. เพื่อพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางเคมีให้มี
บรรยากาศที่เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ห้องปฏิบัติการทางเคมีของ
โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) 1 
มีอุปกรณ์และสารเคมีที่
เหมาะแก่การจัดกจิกรรม
การเรยีน การสอนและการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มคีุณภาพ 
มีความ ปลอดภัยตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ มี
บรรยากาศที่เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 
 

ห้องปฏิบัติการทาง
เคมีของโรงเรยีนชา
กังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่มดีสารอุปถมัภ์)   
 

ห้องปฏิบัติการทางเคมี มี
อุปกรณ์และสารเคมีที่
เหมาะแก่การจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนและการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
เป็น แหล่งเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของ 
ห้องปฏิบัติการ มี
บรรยากาศที่เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการทางเคมี
ของโรงเรียนชากังราว
วิทยา( อินทร์-ชุ่มดีสาร
อุปถัมภ์) 1 มีอุปกรณ์และ
สารเคมีที่เหมาะแก่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ มีความ 
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ มี
บรรยากาศที่เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการเรียน การ
สอน 
 

๑๒ 

โครงการห้องปฏิบตัิการ
ทางฟิสิกส ์

3.1 
3.4 

1 เพื่อให้โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการฟสิิกสไ์ว้ใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
2 เพื่อให้มีสื่ออุปกรณ์การ
ทดลองทางฟิสิกส์ไว้ใช้จัด
กิจกรรมการทดลอง 

มีห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
และอุปกรณ์การทดลองที่
พร้อมใช้งาน 
 

มีห้องปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์และอุปกรณ์
การทดลองที่พร้อม
ใช้งาน จ านวน 1 
ห้อง 
 

มีห้องปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์และวัสดุอุปกรณ์
การทดลองที่พร้อมใช้งาน 

สื่อและอุปกรณ์การ
ทดลองมีคุณภาพและมี
ความเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 

๑๓ โครงการห้องปฏิบตัิการ
ทางชีววิทยา 

3.1 
3.4 

1 เพื่อให้โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาไว้ใช้

มีห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยาและอุปกรณ์การ

มีห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยาและ

มีห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยาและวัสดุอุปกรณ์

สื่อและอุปกรณ์การ
ทดลองมีคุณภาพและมี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

ในการจัดการเรียนการสอน 
2 เพื่อให้มีสื่ออุปกรณ์การ
ทดลองทางชีววิทยาไว้ใช้จัด
กิจกรรมการทดลอง 

ทดลองที่พร้อมใช้งาน 
 
 

อุปกรณ์การทดลอง
ที่พร้อมใช้งาน 
จ านวน 1 ห้อง 

การทดลองที่พร้อมใช้งาน ความเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 
 

๑๔ โครงการห้องปฏิบตัิการ
ทางคณิตศาสตร ์

3.1 
3.4 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุม่
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  
 

นักเรียนมีห้องปฏบิัติการ
คณิตศาสตร ์
 
 

นักเรียนของ
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) ปี
การศึกษา 256๑ 
จ านวน 602 คน ใช้
ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร ์

มีห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มี
ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 
256๑   

๑๕ โครงการห้องปฏิบตัิการ
ทางคอมพิวเตอร ์

3.1 
3.4 

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

เพื่อให้นักเรียนเกดิการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาโดยมสีื่อวัสดุ
ประกอบ การเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 40 ชุด 

นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 
100 สามารถเข้าใช้รับ
ข้อมูลเป็นแหล่งเรียนรู้จาก
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

นักเรียนเกดิการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาโดยมสีื่อวัสดุ
ประกอบการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ   

๑๖ โครงการห้องโสตทัศน
ศึกษา  
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.4 

1. เพื่อให้มีสื่อผสมและสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัและมี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
แก่การให้บริการ 
2. เพื่อให้มีห้องโสตทัศน
ศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
 

โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) มี
ห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 
1 ห้อง เพื่อให้ ครู นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 
ตลอดจนชุมชนได้รับบริการ
การใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีน 

โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) มีห้อง
โสตทัศนศึกษา 
จ านวน 1 ห้อง        
 
 
 

มีอุปกรณ์ขยายเสียงใน
การประชุม 
(ไมค์ลอยไรส้าย 4ตัว 
ไมโครโฟน ปรับความถี่ได้ 
UHF WIRELESS รุ่น 
DELTA POWER-TECH 
D2400  จ านวน  1 ชุด 
 

ครู นกัเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน ตลอดจน
ชุมชนได้รับบริการการใช้
สื่อเทคโนโลยี  เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีน 
การสอน และบริการ
ชุมชนได้ดียิ่งข้ึน 
 



หน้า 124 

  
    

หน้า 124
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 

การสอน และบริการชุมชน
ได้ดยีิ่งข้ึน 

  
 

๑๗ โครงการพัฒนา
ห้องเรียนด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรยีน 

2.2 
3.1 
3.3 
3.4 

1. เพื่อให้การเรียน มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสภาพ
สังคมที่เปลีย่นแปลง  อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้มีห้องเรยีนด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรยีน จ านวน ๑๘ 
ห้องเรียน 

โรงเรียนชากังราววิทยา มี
ห้องเรียนด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรยีน จ านวน ๑๘ ห้อง
เพื่อให้การเรียน มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยน แปลง
ของเทคโนโลยีและสภาพ
สังคมที่เปลีย่นแปลง  อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ห้องเรียนด้วยระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียน จ านวน ๑๘ 
ห้องเรียน 
 
 
 
 

มีอุปกรณ์ขยายเสียงใน
การประชุม 
(ไมค์ลอยไรส้าย 4ตัว 
ไมโครโฟน ปรับความถี่ได้ 
UHF WIRELESS รุ่น 
DELTA POWER-TECH 
D2400  จ านวน  1 ชุด) 

การเรยีน มีความทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และสภาพ
สังคมที่เปลีย่นแปลง  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

๑๘ โครงการจดัซื้อที่ดิน
เพิ่มเตมิ 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 1. เพื่อขยายพื้นที่ของ
โรงเรียน ในการก่อสร้าง
อาคารเรยีน อาคารประกอบ
เพิ่มเตมิ 
2 เพื่อรองรับจ านวนเด็ก 
นักเรียนท่ีมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 
 

เพื่อขยายพื้นท่ีของโรงเรียน 
ในการก่อสร้างอาคารเรยีน 
อาคารประกอบเพิ่มเติมเพื่อ 
รองรับจ านวนเด็กนักเรียนที่
มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 

เพื่อขยายพื้นท่ีของ
โรงเรียน จ านวน 8 
ไร ่
 
 
 
 

ขยายพื้นที่ของโรงเรียน 
ในการก่อสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
เพิ่มเตมิ 
 
 
 

ขยายพื้นที่ของโรงเรียน 
ในการก่อสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
เพิ่มเตมิ ปรับปรุง พัฒนา
ให้สวยงามน่าอยู่มี
บรรยากาศที่เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เป็นแหล่งเรียนรู ้
ที่มีคุณภาพ สนองความ
ต้องการการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล และเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

๑๙ โครงการปรับปรุงป้าย
โรงเรียน  
 
 

3.1 
3.2 

1.เพื่อปรับปรุงป้ายโรงเรียน
ให้มีสภาพแข็งแรง คงทน  
 
 

ป้ายโรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงให้มสีภาพเหมือน
ใหม่ คงทนแข็งแรง 
 

ป้ายโรงเรียน 
ชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์) 

ป้ายโรงเรียน 
ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์) 
ได้รับการปรับปรุง 

ป้ายโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์) มีความ
คงทนแข็งแรง 

๒๐ โครงการก่อสร้างอาคาร 
4 ช้ัน 12 ห้องเรยีน  
ช้ันล่างโล่ง 
 

3.1 
3.2 

เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร 4 
ช้ัน 12 ห้องเรียน ช้ันล่าง
โล่ง 
 

มีอาคาร 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน ช้ันล่างโล่ง 
 
 

มีอาคาร 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน ช้ันล่าง
โล่ง จ านวน 1 หลัง 
 

มีอาคาร 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน ช้ันล่างโล่ง 
 
 

อาคาร 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน ช้ันล่างโล่ง มี
คุณภาพและมคีวาม
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 

๒๑ โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.2 

1.  เพื่อให้ครูได้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีเวรยาม  รักษาความ
ปลอดภัยทั้งช่วงกลางวัน
และกลางคืนในการป้องกัน
ดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่ให้เกิดการสญู
หาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
ผิดปกติใด ๆ ให้รีบรายงาน
ต่อเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บังคับบัญชาได้อย่าง
ทันท่วงที 
2. เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรไดร้ับความสะดวก
ปลอดภัยในการอยู่ร่วมกัน
ในโรงเรียน 
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชากังราววิทยา 
มาปฏิบัตหิน้าท่ีเพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและ
ปลอดภัยต่อทรัพยส์ินของ
โรงเรียนร้อยละ 80 
2. นักเรียนร้อยละ 80  มี
ความเข้าใจและมีความ
ตระหนักเห็นคณุค่าและให้
ความร่วมมือในการดูแล
รักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 

เรื่องสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในโรงเรยีน แก่
ผู้ปกครองและชุมชน 

 
 

 

๒๒ โครงการสร้างที่พัก
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 
 
 

3.2 
 
 

 

เพื่อสร้างที่พักเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 
 
 
 

โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) มี
ที่พักเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 
 

มีที่พักเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
จ านวน 1 หลัง 

โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
มีที่พักไว้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยที่
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 

โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
มีที่พักไว้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย 
 

๒๓ 
โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าครูและนักเรียน 
 
 

3.1 
3.2 

นักเรียนมีห้องน้ าท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะและมีปรมิาณ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 

โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) มี
ห้องน้ าท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ และมีห้องน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ครูและนักเรียนมี
ห้องน้ าท่ีสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ 
 
 

๑. ครูและนักเรียนมี
ห้องน้ าท่ีสะอาดและถูก
สุขลักษณะ 
๒. ครูและนักเรียนมี
ห้องน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ครูและนักเรียนมีห้องน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 
 
 

๒๔ โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโรงรถ 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.2 

1.  เพื่อปรับปรุงโรงรถให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของครูและนักเรียน 
2.  เพื่อจัดสภาพอาคาร
สถานท่ีภายในโรงเรียนให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดภัย และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

สถานศึกษามีโรงรถที่มี
คุณภาพและเพยีงพอต่อ
ความต้องการของครูและ
นักเรียน 
 
 

โรงเรียนมีโรงรถที่มี
คุณภาพ จ านวน 1 
หลัง 
 
 
 
 

โรงรถมสีภาพพร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีโรงรถที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของครู
และนักเรียน 
 
 

๒๕ โครงการจดัตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

3.1 
3.2 
3.4 

1.  เพื่อให้สถานศึกษามี
ศูนย์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการ

1. สถานศึกษามีศูนย์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

จัดหาสื่อ วสัดุ  
ครุภณัฑ์ในศูนย์การ
เรียนรู ้

ศูนย์การเรียนรูม้ีสภาพ
พร้อมใช้งาน เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

1. สถานศึกษามีศูนย์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 

เรียนรู ้
2.  เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
ได้ศึกษาเรียนรูด้้วยตนเอง 

2. นักเรียนไดศ้ึกษาเรยีนรู้
ด้วยตนเองรักการเรยีนรู ้
 

 
 

 2. นักเรียนไดศ้ึกษาเรยีนรู้
ด้วยตนเองรักการเรยีนรู ้

๒๖ โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ์
 
 

3.1 
3.2 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
 
 

สถานศึกษามีอาคาร
อเนกประสงค์ที่พร้อมต่อ
การใช้งาน มั่นคง แข็งแรง 

อาคาร
อเนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง 
 

อาคารอเนกประสงค์มี
สภาพพร้อมใช้งาน 
 
 

โรงเรียนมีอาคาร
อเนกประสงค์ที่คงทน 
แข็งแรง พร้อมต่อการใช้
งาน 

๒๗ โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงอาหาร 
 
 

3.1 
3.2 

เพื่อปรับปรุงอาคารโรง
อาหาร 
 
 

สถานศึกษามีอาคารโรง
อาหารที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และพร้อมใช้งาน 

อาคารโรงอาหาร 
จ านวน 1 หลัง 
 
 

อาคารโรงอาหารมสีภาพ
พร้อมใช้งาน 
 
 

โรงเรียนมีอาคารโรง
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน 

๒๘ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องคหกรรม 
 
 
 

3.1 
3.2 

เพื่อปรับปรุงห้องคหกรรม 
 
 
 
 

สถานศึกษามีห้องคหกรรมที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้
 
 
 

ห้องคหกรรม 
จ านวน 1 ห้อง 
 
 
 

ห้องคหกรรมมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 
 
 
 

โรงเรียนมีห้องคหกรรมที่
ใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน 
 

๒๙ โครงการปรับปรุงอาคาร
ฝึกงาน 
 
 
 
 

3.1 
3.2 

เพื่อให้อาคารมสีภาพใช้งาน
ได้ตามปกติ เหมาะสมกับ
การใช้งาน และเป็นการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินของทาง
ราชการให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้ 

อาคารเรยีนโรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) มีอาคารที่
แข็งแรง มีบรรยากาศในการ
เรียนการสอนดีขึ้นและ
ปลอดภัย 

โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) มี
อาคารที่แข็งแรง 
ทนทาน และ
ปลอดภัย 

๑. อาคารสถานท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อ
การใช้งาน 
๒. สภาพ แวดล้อมสะอาด 
สุขลักษณะ และสวยงาม 
 

โรงเรียนมีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและ
ปลอดภัย 
 

๓๐ โครงการก่อสร้างทาง
เชื่อมระหว่างอาคาร

3.1 
3.2 

1. เพื่อก่อสร้างทางเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียน  

โรงเรียนมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี 

ก่อสร้างทางเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียน 

1. อาคารสถานท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อ

สถานศึกษามีการจัดการ
เรียนการสอนและการจัด
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

เรียน 
 
 
 
 

2. เพื่อให้การจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน ของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การใช้งาน 
2. โรงเรียนมีบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้นและ
ปลอดภัย 
 
 

กิจกรรมต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพดีและยังมี
พื้นที่ท่ีได้มาตรฐาน ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อสุขอนามัยของ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๓๑ โครงการสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติด 

3.1 
3.2 

14.5 

เพื่อสร้างลานกีฬาต้านยา
เสพติด  
 

สถานศึกษามลีานกีฬาที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
 

ก่อสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติด 
 
 

ลานกีฬามสีภาพพร้อมใช้
งาน 
 
 

โรงเรียนมีลานกีฬาที่
แข็งแรงและมีเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน 

๓๒ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อม
หลังคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.2 

1 เพื่อใช้ส าหรับจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน กิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
                
2 เพื่อความสะดวกสบาย 
ในการใช้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ 
ท าให้มีประสิทธิภาพในการ
กิจกรรมมากขึ้น   
3 เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มี
ความร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ ในการท ากิจกรรม
ภายในโรงเรียน 

1.สถานศึกษามีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน  
ห้องสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ วสัดุ 
ครุภณัฑ์ เพียงพอ อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
2.สถานศึกษามีการบริหาร
ความเสีย่ง มีมาตรการการ
ป้องกันการ 
บาดเจ็บ และเสริมสรา้ง
ความปลอดภัย 

มีการสร้างหลังคา
คลุมลาน
อเนกประสงค์ เพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
 
 

ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน 
อาคารสนับสนุนการเรียน 
ถนน รั้ว หอประชุม โรง
อาหาร สุขา และอาคาร
ประกอบการเรียนอย่าง
น้อง 2 จุด 
 
 
 

มีพื้นท่ีในการจัดกิจกรรม
และประชุมให้นักเรยีนได้
พร้อมกันทุกระดับชั้น 
 
 
 

๓๓ โครงการก่อสร้างซุ้ม
พระพุทธรูปประจ า

3.1 เพื่อส่งเสริมผูเ้รียน จดั
กิจกรรม และปฏบิัติตาม

นักเรียนจ านวน 602  คน  
ได้กราบไหว้พระพุทธรูปที่

นักเรียนโรงเรียนชา
กังราววิทยา (อินทร์ 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง

นักเรียนจ านวน 602  คน  
ได้กราบไหว้พระพุทธรูป
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษา 
 
 
 

หลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

ตนเคารพนับถือครบทุกคน 
 
 

–ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)  
ปีการศึกษา 2561 
จ านวน  602 คน 

ศาสนา 
 
 

ซึ่งเป็นตัวแทนของ
พระพุทธเจ้าของศาสนา
พุทธท่ีตนนับถือ 
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๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการอบรมบุคลากร
เพื่อเพ่ิมทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 
1.6 
2.2 
5.4 
6.2 
7.8 
8.1 
8.2 

1  เพื่ออบรมพัฒนา
ครูผูส้อนและบคุลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและเพิ่มทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
4.2  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานและเกดิ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ครูผูส้อนและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ
การจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ จ านวน 
35 คน   คนละไมต่่ ากว่า 
20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
2 ครผูู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง อันจะส่งผล ต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมพัฒนาไปจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานก่อนจบ
การศึกษาต่อไป 

ครูผูส้อนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ได้เข้ารับ
การอบรมพัฒนาให้
มีความรู้ ความ
เข้าใจและเพิ่มทักษะ
การจัดการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จ านวน 35 
คน   คนละไมต่่ า
กว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ครูผูส้อนและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูไ้ดเ้ข้ารับ
การอบรมพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
เพิ่มทักษะการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จ านวน 35 คน   
คนละไม่ต่ ากว่า 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
2.  ครูผูส้อนและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง อันจะส่งผล ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
พัฒนาไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน

ครูผูส้อนและบคุลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง อันจะส่งผล ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
พัฒนาไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
ก่อนจบการศึกษาต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

  ก่อนจบการศึกษาต่อไป  
2 โครงการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT) 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
3.4 
5.3 
5.4 
6.2 
7.8 
8.1 
8.2 

1.  เพื่ออบรมพัฒนา
ครูผูส้อนและบคุลากร
ทางการศึกษา โรงเรยีนชา
กังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม  ดี
สารอุปถัมภ์) ทุกคนให้มี
ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT) มาใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานและจัดกิจกรรมการ
เรียนการ สอน  
2.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 
 

1. ครผูู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีการ 
ศึกษาทางไกลผา่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 
จ านวน 35 คน    
2.  ครูผูส้อนและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเป็น ระบบและ
ต่อเนื่อง อันจะส่งผล ต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และน าความรู้ดา้น
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ
(DLIT) ไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานก่อนจบ
การศึกษาต่อไป 
 

ครูผูส้อนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ได้เข้ารับ
การอบรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT) 
จ านวน 35 คน 
 
 

1.  ครูผูส้อนและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูไ้ดเ้ข้ารับ
การอบรมพัฒนาคณุภาพ
การ ศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) จ านวน 35 คน  
2.  ครูผูส้อนและบุคลากร 
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง อันจะส่งผล ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและน า
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
ก่อนจบการศึกษาต่อไป 

ครูผูส้อนและบคุลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง อันจะส่งผล ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและน า
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
ก่อนจบการศึกษาต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

๓ โครงการบรูณาการสะ
เต็มศึกษา: การจัดอบรม
ครูด้วยระบบทางไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 
1.6 
2.2 
5.3 
5.4 
6.2 
7.8 
8.1 
8.2 

1.  เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณา
การตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2.  เพื่อพัฒนาครูผู้เข้าอบรม
ให้สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
บูรณาการตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาให้กับผู้เรียน 
3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความ
สนใจในการประกอบอาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา และ
สามารถ  
สร้างนวัตกรรมจากการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา  
4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา และ
สามารถเป็นต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษาได้ 

1.   ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงบูรณาการตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา 
2   ครูผู้เข้าอบรมให้สามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณา
การตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ให้กับผู้เรียน 
3.  ผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีความสนใจในการ
ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
สะเต็มศึกษา และสามารถ
สร้างนวัตกรรมจากการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา  4.  
โรงเรียนมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา และสามารถเป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษาได้ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีความรู้ ท่ี
สมัครเข้ารับการอบรม
ในแต่ละระดับ ได้แก่  
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 43 
คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  จ านวน 33 
คน  รวม 76 คน 
 
 
 

1  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
2.  ครูผู้เข้าอบรมให้
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
บูรณาการตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาให้กับผู้เรียน 
3. ผู้เรียน ให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีความสนใจใน
การประกอบอาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา 
และสามารถสร้างนวัตกรรม
จากการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา      
4. โรงเรียนมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา และสามารถเป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษาได้ 
 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้มีความรู้ ท่ี
สมัครเข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ มี
ความสนใจในการประกอบ
อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสะเต็ม
ศึกษา และสามารถสร้าง
นวัตกรรมจากการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษา โรงเรียน
ให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา และสามารถเป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษาได้ 
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๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖.๑  กลยุทธ์ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
2.3 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 

1.  เพื่อสถานศึกษาจดัท า
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.  เพื่อสถานศึกษาจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
3.  เพื่อให้สถานศึกษามีการ
จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
4.  เพื่อด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5.  เพื่อให้สถานศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา 
6.  เพื่อให้สถานศึกษามีการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 
7.  เพื่อให้สถานศึกษาจดัท า
รายงานประจ าปีที่เป็น

โรงเรียนมีระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู บุคลากร 
ผู้เรยีน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
80 มคีวามเข้าใจ
เชื่อมั่นในแนว
ทางการปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างมี
คุณภาพ 
2. โครงการมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานของ  
สมศ. ร้อยละ  80   
 
 
 
 

1. มีรายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา จ านวนไม่
น้อยกว่า 11 เล่ม 
2. ครู บุคลากร ผู้เรยีน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ร้อยละ 
80 มคีวามเข้าใจเช่ือมั่น
ในแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างมคีุณภาพ 
3. โครงการมีคณุภาพตาม
มาตรฐานของ 
สมศ. ร้อยละ  80   
 
 

โรงเรียนมีระบบงาน
ประกันคณุภาพที่มี
คุณภาพ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

รายงานประเมินคณุภาพ
ภายใน 
8.  เพื่อให้สถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๒ โครงการประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 
 
 
 
 

1.1 
2.3 
7.3 

16.1 
16.2 
16.3 
16.4 

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนสู่ชุมชน 
2. เพื่อจัดท า วารสารชากัง
ราววิทยา ในการ
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 

ร้อยละ 90 ของนักเรยีน
ได้รับวารสารประสมัพันธ์
ของโรงเรียน 
 
 
 
 

จัดท าวารสารชากัง
ราววิทยาปี
การศึกษา 2561  
จ านวน 500 เล่ม 
 
 
 

ร้อยละ 90 ของนักเรยีน
ได้รับวารสารประสมัพันธ์
ของโรงเรียน 
 
 
 
 

นักเรียน ผู้ปกครอง ไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องจากวารสารของ
โรงเรียนทีไ่ด้จดัท าขึ้น 

๓ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 

เพื่อให้โรงเรียน 
ชากังราววิทยา (อินทร์–ชุ่ม 
ดีสารอุปถมัภ์) มีแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลตุามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ 
วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็น 
อัตลักษณผ์ู้เรียน 
 
 

มีแผนพัฒนาการศึกษา ที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  
เพื่อเป็นกรอบและทิศทางใน
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ 
ปรากฏเป็นอตัลักษณ์ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 

1 บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
และจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
จ านวน 40  คน              
2 จัดท าเอกสาร
แผนพัฒนา
การศึกษา  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย   
  2.1 แผน 

1. บุคลาการมีความรู้
ความเข้าใจในการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา  
2. เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 75 
เล่ม 
3. เอกสารสรุปโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 
 

โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
มีแผนพัฒนาการศึกษา ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนา
ผู้เรยีนให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และ 
วัตถุประสงค์ ปรากฏ
เป็นอัตลักษณ์ผูเ้รียน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 

7.8 
8.1 
8.2 

 
 

 
 
 

พัฒนาการศึกษาสี่ปี 
25  เล่ม 
  2.2-แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ 25  
เล่ม 
  2.3 แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
การศึกษา 25  เล่ม 
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๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๗.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ 
งานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

1 เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงานในฝา่ย
บริหารงานท่ัวไป 
2 เพื่อจัดหาวสัดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ 
๓. เพื่อพัฒนางานระบบ
สารสนเทศการบริหารงานท่ี
ถูกต้องครบถ้วนทันต่อการ
ใช้งาน 
 
 
 
 
 

ระบบการบริหารจัดการงาน
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไปไดร้ับ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอต่อ
การบริหารจัดการ และมี
ระบบสารสนเทศ การ
บริหารงานท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนทันต่อการใช้งาน มี
การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการงานฝา่ยบรหิารงาน
ทั่วไปให้ถูกต้องทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นท่ีพึง
พอใจต่อผู้รับบริการ 

1. ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา 
นักเรียน ชุมชน  
ร้อยละ 80  
ขึ้นไป ไดร้ับการ
บริการจากกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
2. ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา 
นักเรียน ชุมชน  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป มี
ความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

1. ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน  
ชุมชน  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ได้รับการ  
บริการจากกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
2. ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน 
ชุมชน  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
มีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
 
 

ระบบการบริหารจัดการ
งานฝ่ายบริหารงานท่ัวไปมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
งานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
และเป็นที่พึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ 
งานบุคลากร 
 
 
 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

1  เพื่อจัดโครงสรา้งการ
บริหารงานบริหารงาน
บุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ      
2.  เพื่อพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคลากรอยา่ง
ครอบคลมุ เป็นปัจจุบันและ

โรงเรียนมีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานท่ีเหมาะสม  
บุคลากรทราบ บทบาท
หน้าท่ีของตนเอง เอื้อต่อการ
บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  โรงเรยีนมี

1  บุคลากร 
(ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรสนับสนุน)   
ทราบโครงสร้างการ
บริหารงานบุคลากร
และทราบบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง 

1. บุคลากร (ผู้บรหิารครู
และบุคลากรสนับสนุน)   
ทราบโครงสร้างการ
บริหารงานบุคลากรและ
ทราบบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง ร้อยละ 90 
2.  โรงเรียนมีข้อมลู

โรงเรียนมีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานท่ีเหมาะสม  
บุคลากร 
ทราบบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง เอื้อต่อการบริหาร
จัดการอย่างมี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทันต่อการใช้งาน 
3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคลากรอยา่ง
ครอบคลมุ เป็นปัจจุบันและ
ทันต่อการใช้งานบุคลากร 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
สนับสนุนได้รบัการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
อันจะส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 90 
2. โรงเรียนมีข้อมลู
สารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคลากร
อย่างครอบคลุมและ
ทันต่อการใช้งาน 
ร้อยละ 80 
3. บุคลากร 
(ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรสนับสนุน) 
ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง คนละไม่ต่ า
กว่า 20 ช่ัวโมง ต่อ
หนึ่งปีการศึกษา 
ร้อยละ 80 

สารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคลากรอยา่ง
ครอบคลมุและทันต่อการ
ใช้งาน ร้อยละ 80 
3. บุคลากร (ผู้บรหิาร ครู
และบุคลากรสนับสนุน) 
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพ  โรงเรยีนมี
ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคลากรอยา่ง
ครอบคลมุ เป็นปัจจุบัน
และทันต่อการใช้งาน
บุคลากร ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรสนับสนุน  
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง อันจะ
ส่งผลต่อการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ 
งานบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

1 เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงานในฝา่ย
บริหารงานงบประมาณ 
2 เพื่อจัดหาวสัดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ 
3 เพื่อพัฒนางานระบบ
สารสนเทศ การบริหารงาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อการ

ระบบการบริหารจัดการงาน
ฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ
ได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ และมรีะบบ
สารสนเทศ การบริหารงาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อการ
ใช้งาน มีการพัฒนาระบบ

๑ ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา 
นักเรียน ชุมชน  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
2. ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา 

1. ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน 
ชุมชน  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ได้รับการ บริการจากกลุ่ม
งานบริหารงบประมาณ 
2. ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน  
ชุมชน  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
มีความพึง   

ระบบการบริหารจัดการ
งานฝ่ายบริหารงานท่ัวไปมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
งานฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณให้ถูกต้องทัน
ต่อเหตุการณ์และเป็นที่พึง
พอใจต่อผู้รับบริการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใช้งาน 
 
 
 
 

การบริหารจัดการงานฝ่าย
บริหารงานท่ัวไปให้ถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์และเป็นท่ี
พึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

นักเรียน ชุมชน  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป มี
ความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

พอใจในการรับบริการจาก
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ 
งานวิชาการ 
 
 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

1 เพื่อพัฒนาการตรวจ
แบบทดสอบด้วยโปรแกรม 
Zip grade  
2 เพื่อปรับปรุงห้องวิชาการ 
 
 

1. ครูทุกคนใช้ใช้โปรแกรม 
Zip Grade ในการตรวจ
แบบทดสอบ 
2. ห้องวิชาการมีป้ายงาน
วิชาการ มีบรรยากาศทาง
วิชาการ 

1. ครูทุกคนสามารถ
ใช้โปรแกรม Zip 
grade ในการตรวจ
แบบทดสอบ  
2. ห้องวิชาการ
ได้รับการปรับปรุง 

1. ครูใช้โปรแกรม Zip 
Grade ในการตรวจแบบ 
ทดสอบ 
2. ห้องวิชาการไดร้ับการ
ปรับปรุง 
 

1. ครูใช้เทคโนโลยีในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน   
2. ห้องวิชาการมี
บรรยากาศที่ดีพร้อม
ให้บริการ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

1.  เพื่อเสริม สร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะ
ครูโรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 
และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องใน
การจัดการศึกษา   
2.  เพื่อสร้างความเป็น
เอกภาพ ความร่วมมือ  
ความเข้าใจอันดี  
ความสัมพันธ์ที่ดีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะครโูรงเรียน
ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสาร อุปถัมภ์) และผู้ที่มี
ส่วนเกีย่วข้องในการจัด
การศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีของตนเอง  มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน คณะครู
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สาร อุปถัมภ์) และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา 
เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าปีการศึกษา
ละ 4 ครั้ง 
 
 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะครูโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร 
อุปถัมภ์) และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 
ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะครูโรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะครู
โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 
และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องใน
การจัดการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ของตนเอง  
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นพื้นฐานและคณะครู
โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 
ในการปฏิบัติงานและมสี่วน
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 

อุปถัมภ์) และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีของตนเอง  มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 

1  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบ
ถึงนโยบายการจดัการศึกษา
ในระดับโรงเรียนและ
เทศบาล 
2  เพื่อให้ครูและผู้ปกครอง
นักเรียนได้มโีอกาสพบปะ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่ง
กันและกัน 
3. เพื่อส่งเสริมความสมัพันธ์
อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง
นักเรียนกับโรงเรียน 

1 ผู้ปกครองทราบนโยบาย
การจัดการศึกษา ภาระงาน
ต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชรและสถานศึกษา 
2 ครู ปกครองนักเรียน ได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่ง
กันและกัน 
3 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานักเรียน 
4. นักเรียนไดร้ับทุนการ
ส่งเสริมการศึกษา 

ผู้ปกครองนักเรยีน
ร้อยละ 80 
โรงเรียน 
ชากังราววิทยา 
(อินทร์- ชุ่ม  
ดีสารอุปถมัภ์)  
 ปีการศึกษา   
  2560 
 
 
 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ปกครองได้ทราบ
นโยบายการจัดการศึกษา
ทั้งระดับโรงเรียนและ
เทศบาล 
2. ผู้ปกครองนักเรียน ได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้ปกครองนักเรียนและ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน  
4. มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียน 

7 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
ครูโรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะครูโรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร-์ชุ่ม ดีสาร 
อุปถัมภ์) และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะครู
โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดี
สาร อุปถัมภ์) จ านวน  

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
ครูโรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 
จ านวน  15 คน เข้ารับการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดู

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คณะครูโรงเรียน
ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสาร อุปถัมภ์) และผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา มีความรู้ ความ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ีที ่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา   
2  เพื่อร่วมศึกษาดูงาน หา
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน   
3  เพื่อสร้างความร่วมมือ  
ความเข้าใจอันดี  
ความสัมพันธ์ท่ีดีและสร้าง
ความเป็นเอกภาพใน การ
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ี 
4  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

บทบาท หน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากการศึกษาดู
งาน เกิดความร่วมมืออันดี  มี
สัมพันธ์ท่ีดี  มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี 
 
 
 
 

15 คน เข้ารับการ
อบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงานในสถานศึกษาสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เกิดความ
ร่วมมืออันดี  มีสัมพันธ์ท่ีดี   
มี ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ี   

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เกิดความร่วมมือ
อันดี  มีสัมพันธ์ท่ีดี  มีขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ี  
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากร 
 
 
 
 
 

2.1 1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่บุคลากร 
2. เพ่ือเป็นการสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคลากร 
3. เพ่ือให้บุคลากรเกิดความ
มั่นคงในสวสัดิการ 
4. เพ่ือเป็นการสร้างความรัก 
ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อ
บุคลากร 

1. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ
ดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึง
กันและกัน  
มีความรักความผูกพันต่อ
โรงเรียน  
2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ
เพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์
อันดีซ่ึงกันและกัน 

บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์อันดีซ่ึง
กันและกัน มีความรัก
ความผูกพันต่อ
โรงเรียน 
 
 
 

บุคลากรมีขวัญก าลังใจท่ีดี  
มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกัน
และกัน  มีความรักความ
ผูกพันต่อกันท้ังเพื่อนครูและ
โรงเรียน 
 
 
 

บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ
เพิ่มยิ่งขึ้นและมี
ความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและ
กัน 
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2)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ 
 ๑. นโยบาย การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
SBMLD 

เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ความเข้มแข็งมีบทบาท
ในการจัดการศึกษา 
สามารถ จัดการศึกษา
ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
ท้องถิ่น  

โรงเรียนจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
โปรแกรมตามความ
ต้องการของผู้เรียนแต่
ละคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน 

โรงเรียนสามารถ 
บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

โรงเรียนจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
โปรแกรมตามความ
ต้องการของผู้เรียนแต่
ละคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน 

ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 2. นโยบาย โครงการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 

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

1 โครงการจัดการเรียนการสอน
โดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้
เรียนภาษาอังกฤษจาก
ครูผู้สอนชาว

นักเรียนทุกคนได้เรียน
ภาษาอังกฤษจาก
ครูผู้สอนชาว

นักเรียนทุกคนมีทักษะ
ในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนร้อยละ 70 มี
ทักษะในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน

ดีเยี่ยม 
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ต่างประเทศ ต่างประเทศ จากครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ 

ภาษาอังกฤษจาก
ครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
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ตอนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑๐๐.๐๐      

1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๐๐.๐๐      

1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๑๐๐.๐๐      

1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๐๐.๐๐      

1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๑๐๐.๐๐      

1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๙๐.๓๒      

1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๙๘.๗๑      

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๑๐๐.๐๐      

1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ๙๑.๙๔      

1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ๑๐๐.๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๘.๑๐      

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

 โครงการนิเทศการศึกษา     

 โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนและมอบประกาศนียบัตร   

 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน     

 โครงการแนะแนวการศึกษา     

 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน     

 กิจกรรมโฮมรูม        
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    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.............................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-............................................................. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 โครงการนิเทศการศึกษา     
 กิจกรรมตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้     
 การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา      
 โครงการพัฒนาหลักสูตร       

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

 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน     
 โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน     
 โครงการสอนซ่อมเสริม     
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
 รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
 แผนการจัดการเรียนรู้     
 แบบประเมิน SDQ, EQ       

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-............................................................... 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

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

  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
 แบบวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน     
 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียนและ

การคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง Thinking School    
 โครงการนิเทศการศึกษา     
 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     
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 โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา: การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล  
    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  โครงการนิเทศการศึกษา     
 โครงการห้องเรียนน่าอยู่ บรรยากาศน่าเรียน     
 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา     
 กิจกรรมตาสับปะรด     
 กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง     

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

  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์     
 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียนและ

การคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง Thinking School    
 โครงการนิเทศการศึกษา     
 โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา: การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล  
 กิจกรรมการอบรมการใช้สื่อมัลติมีเดีย     
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม 
  ศักยภาพ   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียนและ

การคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง Thinking School    
 โครงการนิเทศการศึกษา     
 แผนการจัดการเรียนรู้     
 โครงการนิเทศการสอน     
 กิจกรรมชุมนุม     
 โครงการวัดผลประเมินผล       

       ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-............................................................. 
         ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.........................-.................................................................. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน     
 โครงการนิเทศการศึกษา     
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล     
 แผนการจัดการเรียนรู้       

       ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-............................................................ 
         ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.........................-................................................................. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 โครงการนิเทศการศึกษา     
 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     
 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   
 โครงการห้องเรียนน่าอยู่ บรรยากาศน่าเรียน   

       ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-............................................................. 
         ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.........................-.................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 โครงการนิเทศการศึกษา     
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน      

       ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.............................................................. 
         ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.........................-................................................................... 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๙  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  25๖๐ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖๐ สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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  เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑ 
 .................................................................................................. ............................................................ 
 .............................................................. ................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

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

   ................................................................................................. ............................................................. 
 
มาตรฐานที่ ๒   ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ

บริหารจัดการศึกษา 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม และ
ปฏิบัติ  ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจดั
การศึกษา มีความคดิรเิริ่ม  มีวสิัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารงาน อย่างมีคณุภาพ 

100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 

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

 ประชุมประจ าเดือน     

 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    

 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร     
    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มี
วิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

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

  โครงการเปิดโลกวิชาการ "open house"     
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้     
 โครงการพัฒนาห้องเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน  
 โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา: การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล  
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-................................................................. 

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

 โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    

 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน     

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-................................................................. 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี

ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๙  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  25๖๐ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖๐ สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5 ดีเยี่ยม 
 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี

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

มาตรฐาน 
 .................................................................................................. ............................................................ 
 ................................................................................................ .............................................................. 
 .................................................................................................. ............................................................ 
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มาตรฐานที่ ๓   ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

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

9๓.๓๓      

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2     สถานศึกษามมีาตรการป้องกันการบาดเจ็บและ
สร้าง เสริมความปลอดภัย 9๓.๓๓      

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3     สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4    สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมทีเ่หมาะสมต่อการจดัการศึกษา 9๓.๓๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 9๕.๐๐      
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.1   สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

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

 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการผลิตน้ าดื่ม     
 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     
 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน     
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน     
 โครงการพัฒนาห้องเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน  

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒   สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง และมีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม

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

 โครงการประกันอุบัติเหตุ     
 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด     
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคาร    
 โครงการสร้างที่พักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน     
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    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓   สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

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

 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ    
 เอกสารแจ้งการจัดสรรงบประมาณ     
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองก าแพงเพชร     
 โครงการพัฒนาห้องเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน  
 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     
 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาจีนสู่ประชาคมอาเซียน    

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

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

 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์     
 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้     
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์     
 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา     
 โครงการพัฒนาห้องมัลติมีเดีย     

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

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

มาตรฐาน 
 .................................................................................................. ............................................................ 
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มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1    สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัด
การศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2     สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4     สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.5    สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏิบัติงาน 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

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

 ค าสั่งโรงเรียน     
 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน     
 รายงานผลการด าเนินโครงการ     
 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานทั่วไป     
 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   

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

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2    สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน     
 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา      
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน     
 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา      
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-................................................................. 

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

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
 โครงสร้างการบริหารการศึกษา     
 แผนยุทธศาสตร์       
 แผน 3 ปี     
 แผนปฏิบัติการประจ าปี     
 แผนงบประมาณ        

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5    สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน     
 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา      
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๔ 
 .................................................................................................. ............................................................ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

มาตรฐาน 
 .................................................................................................. ............................................................ 
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มาตรฐานที่ 5   สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1    สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้เหมาะสมกับผู้เรยีน และบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2     สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

100.00     
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3     สถานศึกษาส่งเสริมการผลติ การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4     สถานศึกษาจดักจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.5    สถานศึกษาด าเนนิการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.6    สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบท

ของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
 ค าสั่งโรงเรียน     
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน     
 โครงการนิเทศติดตาม       

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนการจัดการเรียนรู้     
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
 โครงการนิเทศการสอน     
 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน 
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    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่

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

 โครงการพัฒนาหลักสูตร     
 โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน     
 โครงการปรับปรุงเวปไซต์โรงเรียน     
 โครงการพัฒนาห้องสมุด      
 โครงการค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL/wifi 
 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา: การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล  

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

 ค าสั่ง     
 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้     
 โครงการพัฒนาหลักสูตร     
 แผนการจัดการเรียนรู้     
 การนิเทศการศึกษา     
 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
 โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)     
    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5    สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 ค าสั่ง     
 เอกสาร ปถ ต่าง ๆ     
 โครงการนิเทศการศึกษา     
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 โครงการวัดผลประเมินผล     
 โครงการพัฒนาหลักสูตร       

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

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

 โครงการนิเทศการศึกษา     
 ปฏิทินงานวิชาการ     
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี     
 โครงการพัฒนาหลักสูตร       

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๙  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

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

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

 
มาตรฐานที่ 6   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1    สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2    สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้ภมูิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม 

100.00     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด

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

 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น    
 โครงการมัคคุเทศก์น้อย     
 โครงการอบรมและศึกษาเพิ่มประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้   
 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้     
 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน     
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 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้     
 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ    

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามา

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

 บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้     
 รายงานสรุปผลการน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้    
 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้     
 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     
 โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)     
 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา: การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล  
 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ    

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

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

มาตรฐาน........................................................................................... .................................................... 
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มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1     สถานศึกษาจดัท ามาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2     สถานศึกษาจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3    สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4    สถานศึกษาด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5    สถานศึกษาจัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6     สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.7     สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8    สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

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

 ค าสั่ง     
 แผนพัฒนาการศึกษา     
 โครงการพัฒนาหลักสูตร     
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน

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

 แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี     
 แผนยุทธศาสตร์     
 แผนปฏิบัติการประจ าปี     
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 ค าสั่ง     
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
 โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   

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

 โครงสร้างการบริหาร     
 ค าสั่ง     
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน     
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

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

 แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี     
 แผนการนิเทศ     
 แผนยุทธศาสตร์     
 แผนปฏิบัติการประจ าปี     
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
 โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

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

 ค าสั่ง     
 การประเมินภายในจากต้นสังกัด     
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ....................-.................................................................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .........................-.................................................................. 

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

 ค าสั่ง     
 โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

  
 SAR         

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

 ค าสั่ง     
 โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

  
 SAR         

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

 ค าสั่ง     
 โครงการพัฒนาห้องสมุด      
 โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ     
 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา: การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล  
 โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
   

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-..................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-.................................................................. 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

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

มาตรฐาน 
 .................................................................................................. ............................................................ 
 .................................................................................................. ............................................................ 
 .................................................................................................. ............................................................ 
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มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1    สถานศึกษาจัดโครงการ / กจิกรรมส่งเสรมิ
สนับสนุนตามนโยบายเกีย่วกับการจัดการศึกษา 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2    สถานศึกษาด าเนนิงานให้บรรลตุามเปา้หมายใน
การยกระดับคณุภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

100.00     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1   สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด

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

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

(SBMLD)     
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-..................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-.................................................................. 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2   สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน

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

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

 โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)     

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.........................-............................................................. 

    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................-............................................................... 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.0 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น

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

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

 

 

 

 

 



หน้า 170 

 
 

มาตรฐานที่ 9   สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1     ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผดิชอบและปฏิบัตติาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 96.53      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.2    ผู้เรียนมีความซื่อสัตยส์ุจรติ 93.54      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3    ผูเ้รียนมีความกตญัญูกตเวท ี 99.87      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.4    ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และมีจติสาธารณะ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.5     ผู้เรียนประหยดั และรูจ้ักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 96.59      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.6    ผูเ้รียนนยิมไทย เห็นคุณค่าในภมูิปัญญาท้องถิ่น ภูม ิ
ปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.7     ผู้เรียนมีจติส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 99.60      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.8    ผู้เรียนเป็นพลเมอืงที่ดีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100.00     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 98.27      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1    ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับ

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

 แบบเช็ครายชื่อนักเรียน     
 แบบ ปถ.5     
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน     
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์     
 โครงการวันส าคัญทางศาสนา     
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     
 โครงการท าบุญโรงเรียนและวันขึ้นปีใหม่     
 โครงการสอบธรรมศึกษา       

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-..................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-.................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2    ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
 แบบบันทึกการท าความดี     
 กิจกรรมของหายได้คืน     
 โครงการคนดีศรีชากังราว     
 โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม      

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-..................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-.................................................................. 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3    ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
 แบบบันทึกการท าความดี     
 โครงการพิธีไหว้ครู       

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-..................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-.................................................................. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.4    ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
 แบบบันทึกการท าความดี     
 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   
 กิจกรรมจิตสาธารณะ     
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     
 โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ   

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

 โครงการโรงเรียนธนาคาร     
 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ     
 กิจกรรมรีไซเคิล     
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
 โครงการพัฒนาห้องสมุด      
 โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ    
 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม       

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-..................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-.................................................................. 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.6   ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ

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

 โครงการพิธีไหว้ครู     
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     
 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น   
 โครงการท าบุญโรงเรียนและวันขึ้นปีใหม่     
 โครงการวันภาษาไทย     
 โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียน     
 โครงการมัคคุเทศก์น้อย     
 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ    

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-..................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-.................................................................. 

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

 แบบวิเคราะห์ตนเองของนักเรียน     
 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม     
 โครงการพิธีไหว้ครู     
 กิจกรรม Big Cleaning Day 

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

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

 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน     
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     
 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าอยู่หัว (ร.10)  

  
 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9     
 โครงการวันพ่อแห่งชาติ      

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-........................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-........................................................................ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

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

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

 
มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีนตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์ 52.32      

ตัวบ่งช้ีที่ 10.2  ผู้เรียนมีความรู้ มคีวามเข้าใจ ตระหนักและ
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 10.3  ผู้เรียนมีความภมูใิจในความเป็นไทย และภมูิ
ปัญญาอาเซียน 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 10.4  ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ 92.11      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 86.11      
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ พอใช้ 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนส าหรับนักเรียน ม.3   

 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนส าหรับนักเรียน ม.6   
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
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    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-..................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-................................................................... 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2   ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการ ENGLISH CAMP     
 โครงการค่ายคณิตศาสตร์     
 โครงการเสริมสร้างทักษะการต่อสมการคณิตศาสตร์  

  
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(วันคริสต์มาส) 

  
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน(ตรุษจีน)  

  
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
 โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน(sbmld)   
 โครงการมัคคุเทศก์น้อย       

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

 โครงการสืบสานประเพณีไทย     

 กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า     

 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ  

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน(ตรุษจีน)    

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงานประดิษฐ์ (sbmld)    

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานอาหารไทย (sbmld)   

 โครงการ ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน(sbmld)   

 กิจกรรมวันอาเซียน       
           ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.................-.................................................................... 
       ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..............................-.................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10.4   ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะ
อาชีพ 

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

 บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์     
 กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า     
 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ   
 ชุมนุมภาษาอาเซียน     
 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน   

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

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๔ ดีมาก 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๐ 
 .................................................................................................. ............................................................ 
 ................................................................................................ .............................................................. 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่

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

 
มาตรฐานที่ 11  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่

ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.1   มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความ
พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานส าเร็จ 

95.34     
 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.2   ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 99.22      

ตัวบ่งช้ีที่ 11.3   มีความรู้สึกท่ีดีตอ่อาชีพสุจริต และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 98.19      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1   มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด

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

 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน     

 กิจกรรมจิตสาธารณะ     

 โครงการโรงเรียนธนาคาร     
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 โครงการค่ายคณิตศาสตร์     

 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา     

 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้     

 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน      
    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ............................................................ ........................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................................................... ............................. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน     
 กิจกรรมกีฬากลุ่มเทศบาล     
 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน     
 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน     
 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 โครงการ ENGLISH CAMP     
 โครงการค่ายคณิตศาสตร์       

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

 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงานช่าง     

 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการผลิตน้ าดื่ม     

 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ    
    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ............................................................ ........................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................................................... ............................. 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

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

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

 

 

 

 

 



หน้า 180 

 
 

มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.1   ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิ 90.54      

ตัวบ่งช้ีที่ 12.2   ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 93.40      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 91.97      

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

 โครงการสอบธรรมศึกษา     
 โครงการเสริมสร้างทักษะการต่อสมการคณิตศาสตร์    
 โครงการค่ายคณิตศาสตร์     
 โครงการ ENGLISH CAMP     
 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา     
 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียนและ

การคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง Thinking School    
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์    

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

 โครงการพิธีไหว้ครู     
 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน     
 โครงการเปิดโลกวิชาการ "open house"     
 โครงการห้องเรียนน่าอยู่ บรรยากาศน่าเรียน     
 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน     
 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา     
 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ............................................................ ........................... 



หน้า 181 

 
 

    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................................................... ............................. 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐  
 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๒ 
 .................................................................................................. ............................................................ 

ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่ 
มาตรฐาน 

 .................................................................................................. ............................................................ 
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มาตรฐานที่ 13  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 13.1   ผูเ้รียนค้นควา้หาความรู้ได้ด้วยตนเอง 96.77      

ตัวบ่งช้ีที่ 13.2   ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 98.03      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 97.40      

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

 โครงการภาษาวันละค า     
 โครงการเปิดโลกวิชาการ "open house"     
 โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา     
 โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียน     
 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์     
 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น     
 โครงการพัฒนาห้องสมุด        

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

 โครงการพิธีไหว้ครู     
 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการผลิตน้ าดื่ม     
 โครงการเปิดโลกวิชาการ "open house"     
 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น      

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ............................................................ ........................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................................................. ............................... 
 



หน้า 183 

 
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

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

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

 

 

 

 



หน้า 184 

 
 

มาตรฐานที่ 14  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 14.1   ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 96.02      

ตัวบ่งช้ีที่ 14.2   ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อ โรคภยั อุบัตเิหต ุและปัญหาทาง
เพศ 

98.60     
 

ตัวบ่งช้ีที่ 14.3   ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กลา้
แสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี  99.46      

ตัวบ่งช้ีที่ 14.4   ผู้เรียนที่มีความรูส้ึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป ์ 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 14.5   ผูเ้รียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการ 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 98.82      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

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

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาเปตอง     
 แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน     
 ระเบียนสะสมนักเรียน     
 โครงการอาหารปลอดภัย     
 บันทึกสมรรถภาพของนักเรียน     
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล (sbmld)   
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ     
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านกีฬา    

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ............................................................ ........................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................................................... ............................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2   ป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

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

 โครงการส่งเสริมสุขภาพ     
 โครงการ TO BE NUMBER ONE "ชากังราววิทยา"    
 โครงการขับขี่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร     
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านกีฬา    
 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด     

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

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงเครื่องสายไทย    
 โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา     
 โครงการมัคคุเทศก์น้อย     
 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน     
 โครงการ TO BE NUMBER ONE "ชากังราววิทยา"    
 โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนและมอบใบประกาศนียบัตร   
 โครงการกีฬากลุ่มเทศบาลเมืองก าแพงเพชร     
 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน      

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

 โครงการวันสุนทรภู่     
 โครงการวันภาษาไทย     
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงเครื่องสายไทย    
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะการแกะโฟม    
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนาฏศิลป์ไทย     
 โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียน     
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านดนตรี    
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    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ.......................................................... ............................. 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................................................... ............................. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.5   ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาเปตอง     
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล (sbmld)   
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ     
 โครงการ TO BE NUMBER ONE "ชากังราววิทยา"   
 โครงการกีฬากลุ่มเทศบาลเมืองก าแพงเพชร     
 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน     
 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและนันทนาการ(วันเด็ก)    
 โครงการสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด     

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ............................................................ ........................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................................................... ............................. 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๔ 
 .................................................................................................. ............................................................ 

ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนา 
สู่มาตรฐาน 

 .................................................................................................. ............................................................ 
 
มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 15.1  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรยีนบรรลตุามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็น  
อัตลักษณ์ของผูเ้รียน 

100.00     
 

ตัวบ่งช้ีที่ 15.2  สถานศึกษาบรรลผุลการพัฒนา ปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.1   สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ 

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

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา     
 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี     
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา    
 หลักสูตรสถานศึกษา     
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ............................................................ ........................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................................................... .............................
    
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.2   สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา     
 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี     
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา    
 โครงการเปิดโลกวิชาการ "open house"     
 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ............................................................ ........................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.................................................................... ............................. 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

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

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

มาตรฐานที่ 16  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.1   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
ของผู้เรียน 

99.43      

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคร ู 100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 16.3   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

100.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 16.4   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
สถานศึกษา 

100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.86      

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

 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน     
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง     
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน     
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 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน     
 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน     
 โครงการมัคคุเทศก์น้อย     
 โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนและมอบใบประกาศนียบัตร   

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

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง     
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน     
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน     
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน     
 โครงการนิเทศการศึกษา     
 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 โครงการเปิดโลกวิชาการ "open house"     

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

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง     
 โครงการประชุมผู้ปกครอง     
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน     
 บันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ของชุมชน     
 โครงการเปิดโลกวิชาการ "open house"     
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน     
 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน      

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ............................................................ ........................... 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข................................................................................................. 
 
  



หน้า 191 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.4   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
    ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง     
 โครงการประชุมผู้ปกครอง     
 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน     
 โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนและมอบใบประกาศนียบัตร   
 โครงการห้องเรียนน่าอยู่ บรรยากาศน่าเรียน     
 โครงการปรับปรุงเวปไซต์โรงเรียน     
 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน     
 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

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

และชุมชน 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  2560 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

     ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
3. ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปว่า 

   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน 

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

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

๒.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑   ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดก็ 

เป็นส าคัญ 
    ผลการประเมิน  ๙๘.๑๐ โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง  ด้วย
ความมุ่งมั่น  เพ่ือให้ครูทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา  และความสามารถ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร  ได้แก่  การอบรม  การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียน
ยังส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  เช่น มีการวิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบ  วางแผนและ
การจัดการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา  มีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย  ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เช่น  การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย การใช้สื่ออินเตอร์เน็ต การให้
ค าแนะน า  ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการเรียน  รับทราบปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือตามระบบดูแล
ช่วยเหลือ  เป็นต้น 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 
 

 



หน้า 193 

 
 

มาตรฐานที่ 2    ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการ
พัฒนาผู้เรียนในอนาคต มีความสามารถในการเป็นผู้น า มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนา
ปรับปรุงและเผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อมูลผลการประเมิน 
 ผู้บริหารบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล 
งานบริหารทั่วไป มีการด าเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปและมีความพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามก ากับ 
ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุง อย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็ม
เวลาท าการ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้บริหาร ควรด าเนินการบริหารจัดการศึกษาให้ครู กรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้ 

การจัดโครงสร้างงานบริหารการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน การจัดระบบข้อมูลยังต้องปรับปรุงให้สามารถใช้และเป็น
ปัจจุบัน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูได้ สามารถพัฒนางานต่อไป 
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มาตรฐานที่ 3   สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

    ผลการประเมิน ๙๕.๐๐  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น    
 สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน
ใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
สนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกเช่นโครงการห้องสมุดโรงเรียน  การสืบค้นข้อมูล ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ
ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนเช่นโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้    แหล่งเรียนรู้พ้ืนบ้าน ศูนย์การศึกษาสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐเอกชนหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  เป็นต้น 
 ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆจน
สามารถสร้างความรู้ทักษะมีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 จุดที่ควรพัฒนา    
 โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ของนักเรียนมากขึ้น  และบริการการใช้เทคโนโลยีให้กับชุมชน   มีการเผยแพร่สู่ชุมชนควรจัดโครงการ 
กิจกรรม  การใช้แหล่งเรียนนอกสถานศึกษา มีการด าเนินการแต่ยังขาดการประเมินและการน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
  
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

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

ส่งเสริมการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยการด าเนินงาน โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากร โครงการสร้างสรรค์สรรค์สัมพันธ์
ชุมชน การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการก ากับติดตามดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย การจัด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนเห็นว่าสถานศึกษาควรมีแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน ควรส่งเสริมในการสรุปผลการด าเนินงาน  การประเมินการด าเนินงานแล้วน าผลการด าเนินงานไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป  

มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยการด าเนินงาน
โครงการ ศึกษาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือให้ถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดกิจกรรมมุ่งส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มี
การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร โดยส ารวจความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้หลักสูตรมี
เนื้อหาสาระที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาชาติ ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีความมุ่งมั่น 
อุทิศตนในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 
        จุดที่ควรพัฒนา    
 โรงเรียนควรก าหนดแผนการพัฒนาอบรมครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุมาตรฐานหลักสูตร จัดให้มีแผนการนิเทศติดตามก ากับดูแลการ
ใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพตลอดทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 6   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น   
 โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนและอาคารประกอบอ่ืน ๆ ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย สะอาดร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพตาม
หลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และมีห้องสมุดที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ความพึงพอใจแก่นักเรียน
ที่มาใช้บริการ 
 จุดที่ควรพัฒนา   
 โรงเรียนควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในบริเวณโรงเรียน และภายในห้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความม่ันคง 
ปลอดภัย สะอาดร่มรื่น และมีการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
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มาตรฐานที่ 7    สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    ผลการประเมิน 100  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น   
 สถานศึกษามีการจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่
ต้องการให้เกิดข้ึนกับสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานที่ก าหนด
ขึ้นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาที่แสดงแผนงานโครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็น
กรอบ ทิศทางในการด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันสถานศึกษามีการจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษารวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้สถานศึกษามีการด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องด าเนินการทุกปี
สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจ าปี หลังจาก
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษาน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความ
เห็นชอบและน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ยังขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง การจัดเก็บ
เอกสาร หลักฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบควรส่งเสริมความรู้และพัฒนาเพ่ือรองรับการประเมินจาก สมศ. รอบที่ 
4 ต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 8    สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม

เพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

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

 จุดที่ควรพัฒนา 
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 โรงเรียนควรมีการศึกษา  วิเคราะห์  และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด  จุดเน้นตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา  ในการจัดท าแผนงาน / โครงการ  และมีการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมพิเศษ
ตามวงจรคุณภาพ  (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
 

 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9    ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    ผลการประเมิน 9๘.๒๗  โดยมีค่าเฉลี่ย  5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนด้วย
กระบวนการปฏิบัติและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน
และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีความตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย  เช่น    กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรม
กีฬาภายใน  กิจกรรมน้องพ่ีสวัสดี  กิจกรรม วันส าคัญ  เช่น วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ   และการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
ให้หลากหลายมากขึ้น       
 
มาตรฐานที่ 10    ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

    ผลการประเมิน ๘๖.๑๑  โดยมีค่าเฉลี่ย   ๔.๕  ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร อย่างเป็นระบบ  ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ครูด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการก าหนดแนวทางและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล  ชัดเจน เป็นระบบ  มีการวัดก่อนเรียน หลังเรียนและระหว่างเรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย  ด าเนินการสอบระหว่างภาคเรียน  จัดท าโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และจัดให้มีการ
ทดสอบประจ าเดือนทุกกลุ่มสาระ และทุกชั้นเพ่ือน าผลไปพัฒนาการเรียนรู้  ในการสอบระดับชาติส่งเสริมให้ มี
การเข้าค่ายวิชาการติวทุกในกลุ่มสาระ มีการสอบเร่งรัดคุณภาพ โดยใช้แบบทดสอบระดับชาติ  และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้    มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ให้หลายหลายเพ่ือสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้มากข้ึน และมีการติดตามการน าผลการวัดและประเมินผลไปใช้พัฒนานักเรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
มาตรฐานที่ 11    ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ 

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
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    ผลการประเมิน 9๘.๑๙  โดยมีค่าเฉลี่ย   5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ด้วย
กระบวนการปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีความขยัน อดทน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  โดยให้นักเรียนร่วมท างานกับผู้อ่ืนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด อย่างเต็มความสามารถ  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  และมีกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น กิจกรรมท างานตามเวรสี   เวรประจ าวัน   
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน   
 จุดที่ควรพัฒนา   
 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านอาชีพที่ตนสนใจให้มากยิ่งขึ้น และ
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียนให้มากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 12    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

    ผลการประเมิน 9๑.๙๗  โดยมีค่าเฉลี่ย   5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล โดยจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมที่พัฒนาทักษะการคิด ในกิจกรรมวันส าคัญของ
โรงเรียน การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
        จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาครูยกระดับความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิด พัฒนานักเรียนให้คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่าง
มีเหตุผล ได้แก่ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาการเพ่ิมมากขึ้นเน้นการคิดวิเคราะห์  ในระดับนอกเหนือที่
โรงเรียนจัดขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยสะเต็มศึกษา เพ่ิม
มากขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ มีการนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
 
มาตรฐานที่ 13    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง   
     ต่อเนื่อง  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ผลการประเมิน ๙๗.๔๐  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การพูดและการเขียนสื่อสารและ
พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยให้ดีมากขึ้น ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียนใช้
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  (บันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดในการอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม)  
ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นค้นมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
             โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและ
แทรกความรู้ในกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการฟัง  การดู  การพูดและการเขียนสื่อสารและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยให้ดีมากขึ้น เพ่ือน าไปใช้
และบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้อย่างเกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและในการเรียนให้มากข้ึน ด้วย
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 14  มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ  

     ผลการประเมิน 9๘.๘๒  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ กลางวัน มีการตรวจสอบโภชนาการทางด้านอาหารที่จ าหน่าย
ภายในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีการบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองของ
นักเรียน ชั้น ม.1 – ม.3  มีการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการบันทึกภาวะโภชนาการของ
นักเรียน  มีการวัดสมรรถภาพของนักเรียนมีการสอดแทรกการดูแลรักษาสุขภาพหน้าเสาธง และอบรมในวัน
ศุกร์ของครูเวรประจ าวัน มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องเพศศึกษา และหญิงตั้งครรภ์ในวัย 
โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร มีการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมโครงการวันส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมวันภาษาไทย สันสุนทรภู่ 
วันวิทยาศาสตร์  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีนและวันคริสมาสต์ มีการจัดโครงการ
กีฬาชากังราวเกมส์ และนันทนาการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายของนักเรียน  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 จัดกิจกรรมพัฒนาทางด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุนทรียภาพตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนให้มีอย่างหลากหลาย 
 
มาตรฐานที่ 15   สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

    ผลการประเมิน ๑๐๐  โดยมีค่าเฉลี่ย 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา โดย
การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ 
 สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษา 
ก าหนด  ผลลัพธ์การด าเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้ง
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ ผลการพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
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 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนเห็นว่าสถานศึกษามีแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน แต่ควรส่งเสริมในการสรุปผลการด าเนินงาน  การประเมินการด าเนินงานแล้วน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงพัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 16    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

    ผลการประเมิน 99.๘๖ โดยมีค่าเฉลี่ย 5     ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
         ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ ในปัจจุบันสู่กรอบ 
การพัฒนาผู้เรียนในอนาคต มีความสามารถในการเป็นผู้น า มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนา
ปรับปรุงและเผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อมูลผลการประเมิน   ผู้บริหารบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีความสารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษา ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป มีการ
ด าเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ 
 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปและมีความพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามก ากับ 
ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุง อย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็ม
เวลาท าการ 
  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้บริหารควรมีการตั้งกลุ่มการเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารด้วยกัน จัดการศึกษาดูงานระหว่างสถานศึกษา
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานด้านต่าง ๆ ที่ประสบผลส าเร็จกับโรงเรียน 
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4.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  4.1  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะท างาน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน 
จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที ่6  
 การประเมินในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปี
ในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร   
 2.  ความสามารถในการคิด   
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
  5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชรได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  102 คน และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๓๔ คน รวมจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน ๑๓๖ คน โดยจัดการ
ประเมินในวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผู้
เข

้าส
อบ

(ค
น)

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม 
สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี  

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/1 28 6.14 61.43 4.18 41.79 3.46 34.64 5.82 58.21 6.36 63.57 25.96 51.93 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/2 28 6.43 64.29 4.29 42.86 3.86 38.57 5.39 53.93 7.43 74.29 27.39 54.79 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/3 20 5.25 52.50 3.65 36.50 3.55 35.50 4.55 45.50 6.00 60.00 23.00 26.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 26 4.96 49.62 3.31 33.08 3.27 32.69 3.96 39.62 5.62 56.15 21.12 42.23 

รวม 102 5.7 56.96 3.86 38.55 3.54 35.35 4.93 49.31 6.35 63.5 24.37 48.74 

คะแนนเฉลี่ย   5.7 3.86 3.54  4.93  6.35  24.37  
ร้อยละเฉลี่ย  56.96 38.55 35.35 49.31 63.5 48.74 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๗  คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๙๖ 
๒. ความสามารถในการคิด    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๖ คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๕๕ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๔ คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๓๕ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๓  คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๑ 
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๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๓๕  คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๒๔.๓๗  คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๔   

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาสมรรถนะด้านการคิด ด้านทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต ซึ่งคะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 จัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะที่ส่งเสริมด้านการคิด ด้านการแก้ปัญหา และด้านทักษะชีวิต 
 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผู้
เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
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ร้อ
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ฉล

ี่ย 

ร้อ
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ะ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖/1 18 6.61 66.11 6.83 68.33 5.11 51.11 7.06 70.56 6.17 61.67 31.78 63.56 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖/2 16 4.19 41.88 5.25 52.50 4.94 49.38 5.56 55.63 4.19 41.88 24.13 48.25 

รวม 34 5.40 53.99 6.04 60.42 5.02 50.24 6.31 63.09 5.18 51.77 27.95 55.9 

คะแนนเฉลี่ย   5.40 6.04 5.02 6.31 5.18 27.95 
ร้อยละเฉลี่ย  53.99 60.42 50.24 63.09 51.77 55.90 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๔  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๙๙ 
๒. ความสามารถในการคิด    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๐๔ คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๔๒ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๒ คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๒๔ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๓๑  คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๙ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๑๘  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๗ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๒๗.๙๕  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙   

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสาร ด้านทักษะการแก้ปัญหา และด้านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งคะแนนต่ า
กว่าด้านอื่น ๆ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 จัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะด้านการสื่อสาร ด้านทักษะการแก้ปัญหา และด้านการใช้เทคโนโลยี 
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 4.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
 ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรยีนระดับดี(๓) 
ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๕๐๑ 23.36 26.21 37.25 62.75 64.06 29.41 40.51 
๒. คณิตศาสตร์ ๕๐๑ 10.58 10.34 22.06 25.49 67.19 27.94 27.27 
๓. วิทยาศาสตร์ ๕๐๑ 69.34 26.21 24.02 54.37 67.44 43.75 47.52 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕๐๑ 47.35 54.22 57.72 65.67 67.19 65.20 59.56 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๐๑ 54.93 74.83 92.16 79.41 100 85.29 81.10 
๖. ศิลปะ ๕๐๑ 77.00 66.21 94.61 90.20 100 100 88.00 
๗. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๕๐๑ 41.06 50.34 74.51 63.24 77.34 59.56 61.01 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๕๐๑ 32.24 22.18 35.46 15.69 29.69 51.47 31.12 

ร้อยละเฉลี่ยของระดบัชัน้  44.48 41.32 54.72 57.10 71.61 57.83 54.51 

 
 4.4   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนน

เฉลี่ยรวม 
(ปีปัจจุบนั) 
ปี ๒๕๖๐ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง 1 ป ี
ปี ๒๕๕๙ 

ผลต่าง
คะแนน 
2 ปี 

การศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศกึษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณติ 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร ์

สุข
ศกึษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 43.47  27.78 19.61 30.27    30.28 31.42 -1.08 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 37.71 27.97 20.26 16.72 25.77    25.69 30.59 -4.9 
 

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
 
 4.5   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 143 97 67.83 46 32.17 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 153 102 66.67 51 33.33 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 103 83 80.58 20 19.42 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 50 41 82.00 9 18.00 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 32 28 87.50 4 12.50 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 35 29 82.86 6 17.14 0 0 0 0 

รวม 516 380 136 0 0 
ร้อยละเฉลี่ย 100 73.64 26.36 0 0 
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 4.๖   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขยีน 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 143 46 32.17 80 55.94 17 11.89 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 153 48 31.37 73 47.71 32 20.92 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 103 43 41.75 48 46.60 12 11.65 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 50 28 56.00 20 40.00 2 4.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 32 23 71.88 8 25.00 1 3.12 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 35 17 48.57 16 45.71 2 5.71 0 0 

รวม 516 205 245 127 0 
ร้อยละเฉลี่ย 100 39.73 47.48 12.79 0 

  
 4.๗   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 143 143 100.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 153 153 100.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 103 103 100.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 50 50 100.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 32 32 100.00 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 35 35 100.00 0 0 

รวม 516 516 0 
ร้อยละเฉลี่ย 100 100 0 

 

      4.8 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
            และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 
   ๑. Best Practice การผลิตน้ าดื่มเพ่ือการบริโภค 

๒) โครงการ Spa School 
๓) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ 
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5. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพของตนอยู่เสมอ เพ่ือให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ 

1. ครูมีการเตรียมการสอนก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน 
  2. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีการช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบในหน้าที่ มีความ
เสียสละ ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีความพอเพียงฝากออมกับโครงการโรงเรียนธนาคารออมทรัพย์ 
  3. ครูในโรงเรียนมีความรักสามัคคีต่อกัน ประสานงานและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ส าเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
  4. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ทั้งกาย วาจา ใจ พัฒนาตน ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ ๆ ทันสมัย เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 
  5. ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 
  6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ให้
ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ให้รู้จักการวางแผน ฝึกทักษะ การแก้ปัญหาและมีเหตุผล 
  7. ครแูต่งกายถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน  ดังนี้ 
  ๗.๑ วันจันทร์คณะครูสวมเครื่องแบบข้าราชการชุดกากี 
   ๗.๒ วันอังคาร ชุดประจ าเทศบาลเมืองก าแพงเพชรสีเขียว 
  ๗.๓ วันพุธ ชุดลูกเสือ 
  ๗.๔ วันพฤหัสบดี แต่งกายชุดสีฟ้าเทศบาลสูทสีด า 
  ๗.๕ วันศุกร์ ชุดผ้าไทยหรือชุดไทย 
 8. ครูมีการปลูกฝังคุณธรรม ความดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการจัดท าสื่อนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรม และสอดคล้องกับเนื้อหา เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ
ช่วยพฒันาความสามารถของนักเรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
  9. มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงาน จัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตร ด าเนินการจัดการเรียนรู้  โดยมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและท าบันทึกผลหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  10. ครูเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดตามนโยบายของเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 
  11. พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน 
  12. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทุกห้องมีชุดเครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ 
ทึบแสงและโปรเจคเตอร์ 
  13. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร 
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  14. ครูร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาเพ่ือเป็นแบบอย่างและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียนในวันส าคัญทางศาสนา 
  15. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรม
ชุมนุมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหา รู้เท่าทันต่อสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 
  16. ครูปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียน ด้วยการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยใน
การเข้าห้องเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัย ข้อตกลงและแนวการปฏิบัติตนในการ
อยู่รว่มกัน และปฏิบัติกับนักเรียนอย่างเทา่เทียมกัน โดยไม่แบง่แยก 
  17. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  18. ครูด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ 
    1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    2) การคัดกรองนักเรียน 
    3) การป้องกันและแก้ไขปญัหา 
   4) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
   5) การส่งต่อนักเรียนในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยจัดโครงการการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันในการพัฒนานักเรียน 
  19. ในด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมมือกับผู้ปกครองในการติดตามการส่งงาน 
  20. จัดท าข้อมูลนักเรียน โดยติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง บุคคลภายในชุมชนที่นักเรียนอาศัย
อยู่เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน น าข้อมูลของนักเรียนที่ได้มาวิเคราะห์
เป็นรายบุคคลเพ่ือให้การช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนของนักเรียนร่วมกัน คอยสอดส่องดูแลนักเรียนร่วมกัน
กับผู้ปกครอง และชุมชน 
 21. พาเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับคณะครูและชุมชนเป็นประจ าทุกปี 
 
   ด้านกระบวนการ 
   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกระบวนการพัฒนา 
โดยการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่าย แล้วก ากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งตามรายงานการปฏิบัติงานที่รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามสภาพจริง เพ่ือน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน สถานศึกษามีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มีแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ อีกทั้งมีการปฏิบัติงานตามแผน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน โดยผู้บริหาร คณะครู ชุมชน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษามีการประชุมอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาท
ในการก าหนดทิศทางและการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ การประเมินและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และเป้าหมายชัดเจนโดย มีการระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานและเปูาหมายของงาน มีการจัดท า
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แผนงาน รูปแบบการบริหารงานและวิธีการท างานที่ชัดเจนตามเปูาหมายและก าหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งมี
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปูาหมาย รวมทั้งมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานสถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารสถานศึกษา โดยการที่สถานศึกษา
มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีของสถานศึกษา และการใช้ทรัพยากรภายใน
โรงเรียนที่ชัดเจนและโปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะบุคคลท าหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบและถ่วงดุล มีการจัดท า
รายงานประจ าปีรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนกระบวนการดังกล่าวข้างต้น
สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา ร่วมมือกันในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น และได้
สอดแทรกการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ าไปใน
หลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมของแต่ละช่วงชั้น มีการวางแผนให้ผู้เรียนเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตาม
แบบบันทึกแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดท าไว้ เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรให้ความรู้  
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่วิชาการของสถานศึกษา วิชาการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาระงานสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คณะครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้สอนนักเรียนทั้งนี้ สถานศึกษาก าหนดให้
ครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการใช้ส ารวจความต้องการของ
ผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัย  ผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนิเทศติดตามการสอนของครูและ
ก าหนดให้ครูต้องสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เขียนขึ้น และมีการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ จัดท าทะเบียนสื่อการสอน เพ่ือให้คณะครูสามารถยืมสื่อการสอนไปใช้ได้อย่างกว้างขวางมี
โครงการอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสื่อการสอน สถานศึกษายังท าการส ารวจความสนใจในการเรียนของ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผู้ เรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือให้นักเรียนได้เลือกเรียน
ในสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ จัดโครงสร้างหลักสูตรครบทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม คุณครูมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและธรรมชาติของสาระวิชา 
จัดให้มีระบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีหลักฐานการวัดและประเมินผล มีการ
ติดตามผลการเรียนของผู้เรียน รับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านให้มีการซ่อมเสริมแก้ไขให้มีผล
การเรียนผ่าน และรายงานผลการเรียนของผู้เรียนให้ผู้บริหารและผู้ปกครองทราบ จัดท าแบบการนิเทศการ
สอนของครู และท าการนิเทศการสอนโดยการจับกลุ่มครูนิเทศตามความเหมาะสม ท ารายงานผลการนิเทศและ
ได้น าผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการสอนของครูซึ่งทุกกระบวนการที่กล าวมาสถานศึกษามกระบวนการ
พัฒนาด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ประการ 
กล่าวคือ สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการแต่งตั่งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติของกรรมการ และมีการประกาศมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวบ่งชี้ สถานศึกษามีการ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน มีการจัดการและ
บริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงบประมาณประจ าปี สถานศึกษาด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา และสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการ
ประเมินคุณภาพภายในด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการ มีส่วนร่วมโดยด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่สถานศึกษาได้ท าการ
ปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
 
   ด้านผลผลิต 
    ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี 
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และ
ยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด มีวินัย จะเป็น
ผู้ทีป่ฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของ 
ผู้อื่น เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม มีการคิด
วิเคราะห์แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้เรียน
มีการด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นในการท างาน มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเท
ก าลังกาย ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และ
มีความภาคภูมิใจในผลงาน รักความเป็นไทย จะมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วน
ตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก่ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
   ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา 
และความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาพิจารณาได้จาก 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความ ความเข้าใจในหลักการบริหาร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรโรงเรียนพอเพียง กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ 
การประเมินผลทางการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2. ในการก าหนดนโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ค านึงถึงผลประโยชน์แก่รัฐ และผลที่จะ
เกิดข้ึนกับการพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นส าคัญ 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ ให้ก าลังใจ 
ให้ก าลังทรัพย์ 
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   4. ผู้บริหารใช้นวัตกรรมการบริหาร พัฒนาวางแผนงานให้สามารถปฏิบัติได้ เกิดผลจริง ผลงานมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
   5. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ มีความประหยัด มัธยัสถ์ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง
เป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือในทุก ๆ อย่างเท่าทีจ่ะช่วยได ้
   6. อุทิศเวลาให้กับโรงเรียนและทางราชการ มาโรงเรียนเช้ากลับจากโรงเรียนหลัง 1๘.30 น. มา
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการดูแลรักษาสถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง สภาพแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัย 
   7. บริหารด้านงานธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ได้ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   8. ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเข้ารว่มงานกับชุมชนเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
   9. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนประเมินผลการบริหารงาน 
 
  3. ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและการบริการ 
   โรงเรียนได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้าน ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา จึงได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบในด้านปัจจัยที่จะส่ง เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถและสามารถพัฒนาให้เต็มขีดความสามารถของนักเรียน ด้านสถานศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนกันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดสรรทรัพยากร สภาพแวดล้อมและการบริการ ดังนี้ 
   1. โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง การคมนาคมสะดวกสบาย ถนนสายหลัก สายย่อยรอบ ๆ บริเวณการ
ขนส่งเอ้ืออ านวยในทุก ๆ ด้าน 
   2. พ้ืนที่ของโรงเรียนค่อนข้างคับแคบ สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ มีจ านวนจ ากัด โรงเรียน
ได้วางแผนการจัดซื้อท่ีดินและการขออาคารเรียนเพ่ิมเติม 
  ๓. สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาดเป็นระเบียบ ปลอดภัย มีห้องพยาบาลจ านวน ๑ หอ้ง 
อุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยงานอนามัยโรงเรียนแล้วส่งต่อยังสถานพยาบาลต่อไป 
  ๔. โรงเรียนอยู่ใกล้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
   ๕. โรงเรียน ครู นักเรียนมีส่วนร่วมมในทุก ๆ กิจกรรมของชุมชนและเทศบาลที่จัดขึ้น เช่น 
การแสดงดนตรีลูกทุ่ง, สตริง, นาฏศิลป์, ดนตรีไทย, งานประดิษฐ์ใบตอง, บายศรี, ดอกไม้สด ตกแต่ง 
ประดับผ้าในงานต่าง ๆ  
  ๖. ทางโรงเรียนได้รับบุคลากรสนับสนุนการศึกษา โดยส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพมา
ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  
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ตอนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนทั้ง ๕ ด้าน ทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่สถานศึกษาได้น าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและวางแนวทางการน าไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ในอนาคต ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งได้วางแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ ความ
ช่วยเหลือ ไว้ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการประเมิน 
     1.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านปัจจัย 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท

ของชุมชนและท้ องถิ่ น  มี วิชาเลื อกเสรี  และ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่หลากหลาย ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมี
ความตั่งใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู๎จากการคิด การปฏิบัติ
จริ ง มี วิธีการและแหล่ งเรียนรู้ ที่ หลากหลาย  
ซึ่ ง นั ก เรียนมีส่ วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู๎ 

2. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ของตนอยู่เสมอ คือมีการเตรียมการสอนก่อนที่จะ
จัดการเรียนการสอนทุกครั้งปฏิบัติหน้าที่อย างเต็ม
ก าลั งความสามารถความตั้ งใจ มุ่ งมั่น ในการ
พัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

 ด้านปัจจัย 
1. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วน
ร่วมรับผิ ดชอบต่ อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร น ากระบวนการวิจัย
มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

5. ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้
ค าแนะน า และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรตามแผนงานโครงการ 

8. การส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู๎ในท้องถิ่น
ของตนเองแล้วน ามาเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ ให้กับ
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

3. ครูมีความตั้งใจ มุ่ งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู๎ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมิน
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยจาก
ศึกษานิเทศก ์

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการประชุม เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการ
บริหารเพ่ือประโยชน์ของผู้ เรียนเป็นส าคัญ มี
ความสามารถในการมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคล 
อย่างทั่วถึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

6. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาของสถานศึกษามีความหลากหลาย
และสามารถต่อยอดให้กับนักเรียนในการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ และเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญา
ของไทย ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์
และพัฒนาให้ทันสมัย การศึกษานอกสถานที่จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการลงมือ
ปฏิบัติจริง 

 
 
 

เพ่ือนที่มีวิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น วัฒนธรรม
ประเพณี เป็นต้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านกระบวนการ 

     1. การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น 
ฐานมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด 
การศึกษา โดยการมอบหมายงานให้คณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งท าให้การบริหารงานอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของการมีส่วนร่วม เกิดความคล่องตัว ในการ
บริหารงานเมื่อพบปัญหาสามารถปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานให้ทันท่วงที ซึ่งช่วยให้การด าเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     2. ผู้บริหารมีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีมีวิสัยทัศน์ทีด่ีใน 
การบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ด ี
คณ ะกรรมการสถานศึ กษาและบุ คลากรใน
สถานศึกษามีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเต็มก าลังความสามารถ 
     3 . ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาโดยการมีส่ วนร่วมของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา คณะครูนัก เรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น มี
การพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอทุกปีการศึกษา
เพ่ื อ ให้ เห มาะสมกั บ ผู้ เรี ยน และบ ริบ ทของ
สถานศึกษา 
     4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมกับท้องถิ่น 
     5. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียนมีการติดตามและประเมินการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้มีการผลิตสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสม มี
การวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบและมีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

 ด้านกระบวนการ 

     1. ควรมีการกระจายอ านาจการบริหารงานอย่าง 
ครบวงจร เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
คล่องตัวและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
     2. ควรมีการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบและ เกิด 
ความต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 
อย่างแทจ้ริง มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อและ 
นวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
     3. ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ 
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน ส ารวจ 
แหล่งเรียนรู้ใหมต่ามความสนใจของนักเรียน เพ่ือให้ 
เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ส่งเสริมใหค้รูน าภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้ 
     4. สถานศึกษามีการจัดระบบให้ครูประเมิน 
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แตย่ังขาด 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
ของนักเรียน จึงต้องมีการด าเนินการให้ข้อมูลแก่คณะ 
ครูเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
ต่อไป 
     5. ควรมีการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ 
ช่วยกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค านิยมที่ 
พึงประสงค์จนเกิดกับผู้เรียนเป็นรูปธรรม ที่ยั่งยืน 
สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมีการ 
ยกยอ่งชมเชย และให้รางวัล เกียรติบัตรแกน่ักเรียน 
ที่ประพฤติตนเป็นคนดีและมีการกิจกรรมส่งเสริม 
ความตระหนักและจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย าง 
คุ้มค่าให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
แหล่งเรียนรู๎และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน  
     7. โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินงานตามระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับจนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
     8. โรงเรียนให้ความส าคัญของการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
โดยก าหนดนโยบายในกิจกรรมแผน พัฒ นา
สถานศึกษา 
     9. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผน 
ด าเนินงานโครงการตามขั้นตอน PDCA บันทึก 
การนิเทศ ติดตามผลงานการด าเนินงาน มีการจัด 
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา มีการน านักเรียนเข้า
รว่มกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิด 
ประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ 
ผู้ เรียน เห็ นความส าคัญของภาษาไทยและมี
จิตส านึกรักและภูมิใจในภาษาไทย มีมารยาทและ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยในสังคมเห็นคุณค่าใน 
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 ด้านผลผลิต 

     1. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต จะเป็นผู้เรียนที่ 
ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา 
ใจและยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนิน
ชีวิต 
     2. ผู้ เรียนเป็นผู้ที่ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน 

 ด้านผลผลิต 

     ๑. ควรมีอาคารสถานที่มี ห้องประกอบการ ที่ 
เอ้ือต่อการเรียนการสอนเพื่อเกิดประโยชน์กับผู้เรียน 
โดยตรง 
     ๒. ควรเพิ่มแหล่งศึกษาหาความรู้ภายในโรงเรียน 
ที่เป็นศูนย์สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
     ๓. กิจกรรมมีมากเกินไป มีกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน 
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความตั้งใจ 
      3. ผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน 
มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง 
     4. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ 
     5. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็น 
ที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

มาแทรกท าให้การจัดกิจกรรมการเรียน ไมเ่ป็นไปตาม 
แผนที่วางไว้ ภาระงานที่ครูรับผิดชอบบางท่านได้ 
รับผิดชอบมากท าให้การเรียน การสอนไม้บรรลุผล 

 

2. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เน้นการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่สอดคล้องกับ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

   ๑.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

   ๑.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
   ๑.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถ 

ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
   ๑.4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ

เป็นรายบุคคลได้แก่ 
    ๑.4.1 ผู้พิการ 
    1.4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นท่ีพิเศษ 
    1.4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
    1.4.4 ผู้เรียนภายใตก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ  

และศูนย์การเรียน 
    1.4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
  ๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตร

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน 
    2.1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
    2.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
    2.1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
    2.1.3 สถานศึกษามีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
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    2.1.4 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยการใช้ SBMLD , STEM Education และ DLIT 
    2.๑.๕ สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
    2.2.1 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น 
     2.2.2 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะ
แนวและได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 
     2.2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปญัหา ทักษะชีวิต และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
     2.2.4 ผู้เรียนไดร้ับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
   
  ๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
   3.1 นักเรียนได้รับการฝึกสุขภาพทางกายโดยการส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา 
   3.๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
   3.3 โรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
   3.๔ ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้แก่นักเรียนที่สนใจ 
   3.๕ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการบริภาคอาหารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งสร้างให้
นักเรียนเกิดความตระหนักในการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
   3.6 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งด้านการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม การอบรมในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง การอบรมวันสุดสัปดาห์ 
 
  ๔. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   4.๑ บุคลากรครูทุกคนพัฒนาความสามารถด้ าน ICT เพ่ือการศึกษาให้ เหมาะสมกับ
สถานศึกษาและผู้เรียน 
   4.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    4.3 พัฒนา DLTV, DLI T ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
    4.4 ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
   4.๕ พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งการสืบค้นข้อมูล  
   4.6 พัฒนาห้องเรียนให้มีเครื่องฉาบภาพแบบทึบแสง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะแบบ ๓ มิติ 
และมีเครื่องขยายเสียง ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
   4.7 ติดตั้งเครือ่งปรับอากาศให้กับห้องเรียน 
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  ๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
   5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ
บุคคลและสถานศึกษา 
    5.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการ
คิดรวมทัง้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.๓ ครูและบคุลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่ทันสมัย 
    5.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
    ๕.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งและทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู๎โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.๖ ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
    5.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   
  ๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    6.1 พัฒนาระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
และผู้เรียน 
   6.2 ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
    6.3 ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
   6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ประเมินได้
ถูกต้องแม่นย า 
   6.5 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
  ๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
    7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
    7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ 
    7.3 องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้ าย โอน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
   7.4 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
   7.5 พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
    7.6 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย 
รายหัวใหม้ีความเหมาะสมและเพียงพอ 
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   7.7 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
   7.8 มีการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   7.9 มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   7.10 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   7.11 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
   7.12 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 จุดเน้นพิเศษตามนโยบายของสถานศึกษา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา 
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 
  4. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น 
  5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ทุกคน 
 ด้านการบริหารงานบุคคล 
  1. ใช้ระบบคุณธรรม 
  2. การบริหารอัตราก าลังโดยคณะกรรมการ 
  3. ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู บุคลากร และผู้บริหาร 
  4. การบริหารงานบุคคลที่ดี จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ด้านการบริหารงบประมาณ 
  1. การจัดสรรงบประมาณยึดข้อมูล และความตอ้งการจ าเป็น 
  2. การบริหารงบประมาณต่อทันก าหนดเวลา 
     
 

3. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1. ด้านงบประมาณ 
  ๑.๑ การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ควรรวดเร็วทันต่อการใช้งาน รวมทั้งช่วยเหลือ แนะน าในการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยี เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน และบุคลากรทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
  ๑.๒ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา 
สายงาน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ด้านบุคลากร 
  ๒.๑ ควรจัดให้มีบคุลากรเฉพาะสาขาวิชาเพ่ิมเติม เช่น บรรณารักษ์ และจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง 
  ๒.๒ จัดอบรมบุคลากรตามภาระงานที่ได้มอบหมาย 
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 3. ด้านชุมชน 
  ควรมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษา การประเมินผลสถานศึกษา 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น 
  4. ด้านหลักสูตร 
   เนื่องจากมีการปฏิรูปทางการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา จึงท าให้หลักสูตรเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ 
บ่อยครั้ง ท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความล าบาก ทางโรงเรียนจึงต้องการที่ปรึกษาหลักสูตรที่ 
สามารถชี้แจงและให้รายละเอียดได้อย่างชัดเจน 
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ภาคผนวก 
 

 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 รายงานการประชุมครั้งที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา  

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

ฯลฯ 
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รายชื่อคณะท างาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
  นางสาวสุชีลา  อภัยราช    ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

๑. นายศุภณัฐ   ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
๒. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ       ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

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

๑๐. นายแดนชัย วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๑. นางทัตฌา ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๒. นายรณชัย บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๓. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๔. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑๕. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๖. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๗. นางสาวละเอียด บดีรัฐ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๑๘. นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๑๙. นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๐. นางสาวอรนุช เพียลาด ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๑. นายวัชโรทร ทิมแหง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๒. นายคณวรา สิละบุตร ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๓. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ ครู  
๒๔. นายอรรณพ บ่อน้อย ครู  
๒๕. นายเอนก นันทรากร ครู  
๒๖. นางเพชรดา แนบเนียน คร ู
๒๗. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ คร ู
๒๘. ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว ผู้ช่วยคร ู
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๒๙. นางจุฑารัตน์ ศรีค า ผู้ช่วยคร ู
๓๐. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ช่วยคร ู

๓๑. นางสาวมณฑา แก้วทอง ผู้ช่วยคร ู

๓๒. นางสาววรินทร์ น้อยแสง ผู้ช่วยคร ู
ผู้จัดท าเอกสาร 

๑. นางสาวสุชีลา   อภัยราช ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๓. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๔. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ ครู  
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ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

ที่ ๗๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

............................................................................ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นเพ่ือให้การจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

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

 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
      (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
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