คานา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมาย ในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการศึกษา คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริมนั้น โรงเรียนเฉลิม พระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ตระหนักถึงความสําคัญในการนํามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทา งในการจัดการศึกษาและใช้
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทําให้
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เข้มแข็งและ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดังนั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพ ชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดทํารา ยงานประจําปีของสถานศึกษา พ .ศ.๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อทํา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๕๓ เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน และนําผลการรายงานนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณคณะทํางานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่ วมในการจัดทํารายงานประจําปีเล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพ
การศึกษาได้ต่อไป

( นายสมบัติ ตันเจริญ )
ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๓. ข้อมูลนักเรียน
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
๖. ข้อมูลด้านงบประมาณ
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๙. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐. ผลงานดีเด่นประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา
๑๒.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๑. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการในภาพรวม
๒. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต
๔. ความต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ภาคผนวก
- บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะผู้จัดทํา
- ประมวลภาพกิจกรรมที่สําคัญ

๑
๓
๓
๔
๗
๗
๗
๘
๙
๑๔
๕๙
๖๑
๖๘
๖๘
๖๙
๖๙
๗๐
๗๑
๗๑
๘๖
๑๒๖
๑๒๘
๑๔๒
๑๔๒
๑๕๑
๑๕๓
๑๕๓

บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ ถนนกําแพงเพชร – ท่ามะเขือ ตําบลเทพนคร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๗๓๕๐๓
โทรสาร๐๕๕-๗๗๓๕๐๔ e – mail sw.kpYahool.com website http:www.kpplschool.org.sw-kp สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๔๑ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเ ขตพื้นที่บริการ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัด สุโขทัย จังหวัดตาก
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประวัตโิ รงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นชุดแรกชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพร ะเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ”
และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานชื่อ
โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสียใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ”
ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรีย นตั้งอยู่ สําหรับในเขตการศึกษา ๗ กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกจังหวัด
กําแพงเพชรให้เป็นที่ตั้ง “ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร” และกรมสามัญ
ศึกษาได้แต่งตั้ง นายพัฒนพงศ์ แจ่มวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนขาณุวิทยา ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ปัจจุบันมี นาย
สมบัติ ตันเจริญ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเข้ามาดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๗
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

อักษรพระนามาภิไธย
ส สีแดง ว สีเหลือง อยู่เหนือตรากรมสามัญศึกษา มีชื่อโรงเรียนอยู่ในโบว์สี
เหลือง
อักษรย่อ
สว.กพ.

คาขวัญประจาโรงเรียน
“ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ ”
ปรัชญาโรงเรียน
นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญํู กตเวทิตา“ความกตัญํูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”
พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
พระพุทธสร้างเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สีประจาโรงเรียน สีแดง – น้ําเงิน
สีแดง หมายถึง สีประจําวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สีน้ําเงิน หมายถึง สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นประดู่แดง
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๒. ข้อมูลผูบ้ ริหาร
๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายสมบัติ ตันเจริญ
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา

1

1. ประตูรั้วป้ายชื่อ และป้อมยาม
2. อาคารเรียน 1 (อาคารสานักงาน อาคารเรียน )
3. อาคารเรียน 2 - อาคารสานักงาน
4. อาคารเรียน 3 (อาคารฝึกงาน - ห้อง
วิทยาศาสตร์)
5. หอประชุม – โรงอาหาร - สหกรณ์
6. อาคารนอน
7. โรงครัว
8. บ้านพักครู
9. บ้านพักภารโรง
1๐. อาคารพยาบาล
11. ห้องน้า ห้องส้วม
12. ศาลาพระเสริมสร้างบารมีสมเด็จพระศรี
นครินทรา
บรมราชชนนี
13. ศาลพระภูมิ
14. ซุ้มพระพรหม
15. ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
16. พระพุทธเฉลิมพระเกียรติบรมราชชนนี
17. สนามฟุตบอล
18. สนามบาสเก็ตบอล
19. สนามวอลเลย์บอลชายหาด
2๐. ที่จอดรถอาจารย์
21. เรือนเพาะชา
22. ปะปา
23. สานักงานบริหารทั่วไป
24. อาคารศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น - ห้องดนตรี

ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๙ ปี ๙ เดือน
๒.๒ รองผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ นางพัชรินทร์ ร่วมรักษ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน
๒.๓ รองผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๕ เดือน
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๕๖)
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ………-………คน
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๘๐๗ คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

๔

๗๔

๗๙

๑๕๓

๓๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔

๕๘

๗๘

๑๓๖

๓๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔

๖๒

๗๐

๑๓๒

๓๓

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๒

๑๙๔

๒๒๗

๔๒๑

๓๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๓

๒๖

๑๑๑

๑๓๗

๔๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๓

๓๕

๑๐๐

๑๓๕

๔๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๓

๓๓

๘๑

๑๑๔

๓๘

รวมมัธยมศึกษาปลาย

๙

๙๔

๒๙๒

๓๘๖

รวมจานวนทั้งหมด

๒๑

๒๘๘

๕๑๙

๘๐๗

๓) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) …๖๗๑.. คน คิดเป็นร้อยละ……๘๓.๑๕…….
๔) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย …๕๘๗ .. คน คิดเป็นร้อยละ…
๗๒.๗๔…
๕) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……-……...คน คิดเป็นร้อยละ……๐…..
๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ………๑๔๖………คน คิดเป็นร้อยละ…๑๘.๑๐…...
๗) จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ………๑๒๔………..…คน คิดเป็นร้อยละ….๑๔.๗๔.…..
๘) จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ…-……คน คิดเป็นร้อยละ…๐.....
๙) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………๑๘.…….คน คิดเป็นร้อยละ…
๒.๒๓…...

๑๐) สถิติการขาดเรียน
……๒๓…….คน คิดเป็นร้อยละ…๒.๘๒…..
๑๑) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น
..........-........ คน คิดเป็นร้อยละ….๐.๐๐.......
๑๒) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.๓ จํานวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๒
ม.๖ จํานวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๖
๑๔) จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๘๐๗
คน
คิดเป็นร้อยละ…… ๑๐๐……
๑๕) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกทีของพ่
่ดี อ แม่ ผู้ปกครอง………๘๐๗………. คน
คิดเป็นร้อยละ……๑๐๐…..…
๑๖) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรีย………๘๐๗……….คน
น
คิดเป็นร้อยละ……๑๐๐…..…
๑๗) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ
………๘๐๗………….. คน คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐……..
๑๘) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ…… ๘๐๗……….. คน คิดเป็นร้อยละ ………๑๐๐……..
๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา…… ๘๐๗……….. คน คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐……..
๒๐) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังตามที
คม ่
กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ……๘๐๗………..คน คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐…….
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูประจาการ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายสมบัติ
ตันเจริญ
นางพัชรินทร์ ร่วมรักษ์
นายสุรพงษ์
แสงแก้ว
นางนันทิยา
บุตรดี
นางชญาภา
นิวาสประกฤติ
นางรัตนา
สุบิน
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ บุรีหลง
นายสาโรจน์
บุญเนรมิตร

๙ นางวาสนา
๑๐ นางละมัยรักษ์

วิชชุวรนันท์
ก้องเกรียงไกร

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

๕๖
๕๒
๓๕
๔๐
๔๑
๕๘
๕๐
๔๕

๓๕
๒๙
๙
๑๙
๑๘
๔๐
๒๓
๒๒

ผู้อํานวยการ

๕๐
๔๖

๒๓
๑๙

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

รองผอ.
รองผอ.
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒

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

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
วิทย์-เคมี
ภาษาไทย
สังคมวิทยา
การจัดการทั่วไป

วิทย์ฯ ม.๓
วิทย์ ม.๒,๕
ภาษาไทย ม.๓,๖

คศ.๒
คศ.๓

ป.ตรี
ป.ตรี

ภาษาไทย
การจัดการทั่วไป

ไทยม.๒,๖

พระพุทธฯ ม.๒,๓
งานบ้าน ม.๑, งานเกษตร
ม. ๑ (ไม่ตรงวิชาเอก)
โครงงานหัตถศิลป์ม.๒,

จานวน
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี

๒๑๘
๖๔
๑๖๐
๙๑
๙๑
๓๒
๓๖
๖๕
๓๒
๔๐

การงาน ม.๕ (ไม่ตรงวิชาเอก)

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางศศิธร
ปรมะ
นางโชติกา
พัฒนไพศาลวงศ์
นางวิยะดา
เซี่ยงหลิว
นายทรงฤทธิ์
แสนใจวุฒิ
นายสมควร
ภู่ทอง
นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท
นางสาวขนิษฐา
นาคน้อย
นางสาวทิพวัลย์
อ่อนเกตุ
นางสาวทิวา
สุระเดช
นายวิสันต์
ชัยฤทธิ์
นายบรรณรต
สกุณา
นางภาสิณี
บุตรพลอย
นางลัดดาวัลย์
พลอาจ
นางสาวสุภักษร
ทองสัตย์
นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่ม
นายณัฐวัฒน์
ศรีไพรสนธ์

๔๕
๔๑
๔๐
๔๙
๔๑
๔๐
๓๘
๓๗
๓๕
๓๒
๓๔
๓๖
๓๕
๒๘
๕๒
๓๕

๑๙
๑๘
๑๘
๒๐
๑๖
๑๗
๑๖
๑๔
๑๑
๖
๘
๑๔
๑๒
๔
๓๑
๕

คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๑
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๑
คศ.๓
คศ.๑

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

ภาษาไทย

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นางนวล
พวงมาลี
นางประทุมพร
วงษ์จ่า
นางฉายนันท์
อินทรสูต
นางอนามิกา
คงเพชรศักดิ์
นายสิทธิพร
พลอาจ
นายสวาท
โชติ
นายคุณากร
อิ่มเนย
นายนพพร
บัวคลี่
นางมณีรัตน์
ธรรมสกุล
นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล

๕๔
๔๘
๔๘
๓๓
๓๘
๕๕
๓๓
๓๘
๓๓
๔๖

๓๔
๒๐
๒๕
๙
๑๒
๓๔
๘
๔
๘
๗

คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๑
คศ.๒
คศ. ๒

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

บรรณารักษ์
วิทย์ฯทั่วไป
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีฯ
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย ม.๑, ๔
วิทย์ฯ ม.๑, ๒, ๓
ภาษาไทย ม.๕

วิจัยและประเมินผลฯ

คณิตศาสตร์ ม. ๔

หลักสูตรและการสอน

ไทย ม.๓,๕
ภาษาอังกฤษ ม.๓
คณิต ม.๕,๖

คณิตศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์ งานเกษตร ม.๒
เคมี
เคมี ม.๕,๖
คอมพิวเตอร์
กราฟิก ม.๖
การสอนภาษาอังกฤษ
อังกฤษ ม.๓,๖
หลักสูตรและการสอน วิทย์ ม.๑ IS ม.๓
เทคโนโลยีฯ
อังกฤษ ม.๒
วิทย์ฯ,ฟิสิกส์ ม.๔
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ม.๔,๕
สถิติประยุกต์
เทคโนโลยีคอมฯ คอมฯ ม.๑, ๒, ๔, ๕
ฟิสิกส์
วิทย์ฯ ม.๒,๕
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.๒
คณิตศาสตร์ ม.๑, ๒, ๔
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ ม.๖
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ ม.๔
วิทย์ฯเสริม ม.๓

สังคมศึกษา

อังกฤษ ม.๓,๔

ดนตรี ม.๑,๒,๓,๖
คณิตศาสตร์ ม.๑,๓

คอมฯม.๓,๕
คณิตศาสตร์ ม. ๒,๓
สังคมฯ ม.๕ ประวัติฯ
ม.๖ พระพุทธฯ ม.๖
สุขศึกษา ม.๓-๖ พละฯ
ม.๒, ๔ ลีลาศฯ ม.๖

๓๗ นายศักดิ์ศิริ

เพชรรัตน์

๓๙

๕

คศ.๑

ป.ตรี

พลศึกษา

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

ศรีพารา
ทาโว
อิ่มใจ
อิ่มเนย
อุตมา
น่วมอินทร์
นาคสุกเอี่ยม

๓๕
๔๐
๓๕
๓๖
๔๘
๓๗
๒๗

๗
๑๘
๑๑
๑๑
๑๙
๑๒
๑

คศ.๑
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
ครูผู้ช่วย

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

บริหารการศึกษา

ชีววิทยา ม.๕,๖

วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทย์และสรีรวิทยา ม.๔

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
บริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
นาฎศิลป์

ภาษาอังกฤษ ม.๑

คําบรรลือ

๓๖

๗

คศ.๒

ป.โท

บริหารการศึกษา

นายกิตติศักดิ์
นางสาวจงกล
นางอรสา
นางสาวพรสุภา
นางสาลี่
นางปราริชาติ
นางสาวดารากรณ์

๔๕ นางจุฑาทิพย์

ภาษาไทย ม.๑
สังคมศึกษา ม.๓,๖
ประวัติศาสตร์ม.๓, ๔

นาฎศิลป์ ม.๑-๓
ศิลปะ ม.๕
ภาษาอังกฤษ ม.๑,๔

๗๖
๕๖
๙๑
๒๔
๘๘
๑๖
๕๖
๑๕๒
๔๘
๙๑
๙๖
๓๒
๘๑
๗๒
๕๖
๑๗๖
๓๖
๙๖
๓๒
๔๘
๗๓
๗๐
๙๖
๓๖
๙๖
๓๒
๕๖
๙๖
๗๗
๕๘
๗๔
๓๐
๑๖
๖๔
๕๖

๔๖

นายปกรณ์

เกตนานนท์

๓๔

๑

ครูผู้ช่วย

ป.โท

บริหารการศึกษา

๔๗ นายวรวุธ
๔๘ นายทะนง

บุดสีทา
คงรอด

๕๐
๒๙

๑๙
๑

คศ.๓
ครูผู้ช่วย

ป.โท
ป.ตรี

อุตสหกรรม
ศิลปกรรม

๔๙

นายทัพไท

พร้อมเพรียง

๓๐

๑

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

สังคมศึกษา

๕๐

นางสาวศิริทรา

น่วมอินทร์

๒๕ ๖ เดือน ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

เคมี

๕๑

นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น ๓๔

ป.ตรี

วิทย์ฯทั่วไป

๒

คศ.๑

สุขฯ ม. ๒, ๔
พละฯ ม.๑, ๓
งานช่าง ม.๑
ทัศนศิลป์ ม.๑-๓
ศิลปะ ม.๔
สังคม ม.๑
พระพุทธฯ ม.๔
อาเซียนฯ ม.๖
เคมี ม.๕-๖
คณิตเพิ่มเติม ม.๒
IS ม.๒/๓

๓๒

๗๒

คณิตศาสตร์ ม.๒,๔

๔๐

๔๐
๕๖

๔๘

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

เจริญสุข
เชื้อเขตรกิจ

อายุ

ประสบการ
ณ์การสอน
(ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

๓๙
๓๑

๙
๔

ป.ตรี
ป.ตรี

การฝึกและการจัดการ

๑
๒

นายวัฒนา
นายกิตติพัศ

๓
๔

สิบเอกสิทธิชัย จันทศรี
นางสาวศิรินญา บัวสําลี

๒๘
๒๙

๔
๔

ป.ตรี
ป.ตรี

พลศึกษา
คหกรรม

๕

นางรัตนาวรรณ จินดาหอม

๓๕

-

ป.ตรี

การจัดการทั่วไป

สังคมศึกษา

สอนวิชา/ชั้น

สุขฯพละม.๓,๖
สังคม ม.๒
พระพุทธฯ ม.๕
กฎหมาย ม.๖
พละ ม.๔
ประวัติศาสตร์ ม.๑,๒
IS ม.๒

งานธุรการ

จ้างด้วยเงิน

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก .............๔๙................. คน คิดเป็นร้อยละ .....๙๖.๐๘......
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด ...........๔๙............... คน คิดเป็นร้อยละ .....๙๖.๐๘.....

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนและอาคารประกอบ ๑๘ หลัง ได้แก่ อาคารเรียน ๓ หลัง ห้องเรียน ๒๗ ห้อง
อาคารกิจการนักเรียน ๑ หลัง อาคารหอประชุม ๑ หลัง เรือนพยาบาล ๑ หลัง หอพักนักเรียน ๔ หลัง
สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม สนามเปตอง ๑ สนาม ส้วม ๔ หลัง ศูนย์วิทย
บริการ ๑ ห้อง ลานคนดีศรีนครินทร์ และลานเอนกประสงค์
๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
เงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้)
เงินระดมทุน
รวมรายรับ

จานวน/บาท
๔,๕๔๐,๗๒๗.๔๐
๓,๑๓๘,๑๖๐
๑,๓๙๘,๐๐๐
๑,๖๑๓,๖๐๐
๑๐,๖๙๐,๔๘๗.๔๐

รายจ่าย
งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
๓๖๑,๑๕๒.๐๐
๒,๖๖๗,๔๓๗.๐๐
๑,๑๑๘,๔๐๐.๐๐
๑,๒๙๐,๘๘๐.๐๐

๑,๖๑๓,๖๐๐
๕,๔๓๗,๘๖๙.๐๐

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ
๒๐,๒๖๘ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเทพนคร วัด
มิตรศรัทธารธรรม วัดบ้านไร่ โรงเรียนบ้านไร่ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่อง จากมีมีพื้นที่
เป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือรดน้ํา
ดําหัว กีฬาพื้นบ้าน งานสารไทยกล้วยไข่ และงานพพระเล่นเพลง
๗.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่
๗.๒.๑ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๗.๒.๒ ประกอบอาชีพเกษตรกร (คิดเป็นร้อยละ๘๐)
๗.๒.๓ นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ๙๐)
๗.๒.๔ ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี ๓๓,๐๐๐ บาท
๗.๒.๕ จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน
๗.๓ โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน
โอกาสของโรงเรียน จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบทางบวกต่อโรงเรียนคือ ใน
การดําเนิน กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โรงเรียนมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการนิเทศ
ติดตามงานการประเมินผลการเรียนการสอน นอกจากนี้นักการเมืองและองค์
การบริหารส่วนท้องถิ่น ยังให้การ
สนับสนุนงบประมาณต่างๆ แก่โรงเรียน ทําให้โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
ข้อจํากัดของโรงเรียน จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้โรงเรียนงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการสอนยังขาดบุคลากรใน บางสาขา เช่น สังคมศึกษา และพลศึกษา
บริเวณของโรงเรียนมีพื้นที่กว้างไกล ทําให้การดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึง
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ ระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่
๖ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ช่วงชั้นที่ ๒ หลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

ชั้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓





เวลาเรียน (ชั่วโมง )
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐

สุขศึกษาฯ ศิลปะ

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

การงานฯ

ภาษาต่าง ก.พัฒนา สาระ
ประเทศ ผู้เรียน
เพิ่มเติม

๘๐
๘๐
๘๐

๑๒๐ ๑๒๐
๑๒๐ ๑๒๐
๑๒๐ ๑๒๐

๕๒๐
๓๖๐
๓๒๐

รวม
๑,๕๒๐
๑,๓๖๐
๑,๓๒๐

จํานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี ม.๑ เท่ากับ ๑,๕๒๐ ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี ม.๒ เท่ากับ ๑,๓๖๐ ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี ม.๓ เท่ากับ ๑,๓๖๐ ชั่วโมง
ภาษาต่างประเทศที่จัดสอน คือ ภาษาอังกฤษ

ช่วงชั้นที่ ๓ หลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) และหลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๕๕) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔)

ชั้น

เวลาเรียน (ชั่วโมง )
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ

สุขศึกษาฯ ศิลปะ

การงานฯ

ภาษาต่าง ก.พัฒนา สาระ
ประเทศ ผู้เรียน
เพิ่มเติม

รวม

ม.๔
(วิทย์)
ม.๕
(วิทย์)
ม.๖
(วิทย์)
ม.๖
(ศิลป์)

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

๖๔๐ ๑,๕๒๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

๖๔๐

๑,๔๐๐

๘๐

-

-

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

๘๘๐

๑,๓๖๐

๘๐

-

-

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

๘๐๐

๑,๒๘๐

 จํานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (แผนการเรียนวิทย์)
เท่ากับ ๑,๕๒๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (แผนการเรียนวิทย์)
เท่ากับ ๑,๔๐๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (แผนการเรียนวิทย์)
เท่ากับ ๑,๓๖๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป) เท่ากับ ๑,๓๔๐
 ภาษาต่างประเทศที่จัดสอน คือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน

ชัว่ โมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๓๒๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด ๙๖,๕๔๒ เล่ม
- การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ บาร์โคต
- จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๗๑๒ คนต่อวัน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๙.๐๖ ของนักเรียนทั้งหมด

๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ช่างอุตสาหกรรม
คหกรรม
จริยธรรม
นาฏศิลป์-ดนตรีไทย
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
โสตทัศนศึกษา
E-CLASS

จานวนห้อง
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒

ห้องเกียรติยศ
สื่ออินเตอร์เน็ต
แนะแนว
สภานักเรียน
รวม

๑
๑
๑
๑
๑๘

๓) คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑๒๕ เครื่อง ดังนี้
๓.๑) ใช้เพื่อการเรียนการสอน จํานวน ๘๘ เครื่อง
๓.๒) ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๒๒ เครื่อง
๓.๓) ใช้เพื่อบริหารจัดการ จํานวน ๑๕ เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จํานวน ๒๑ เครื่อง
จํานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๒๙๕ คน ต่อ
วัน
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๕ ของนักเรียนทั้งหมด
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๒.ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
๓.ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๕.ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๖.ห้องกลุ่มสาระการงาน
๗.ห้องพรประภา
๘.ห้อง E-CLASS
๙.คอมพิวเตอร์
๑๐.ช่างอุตสาหกรรม
๑๑.คหกรรม
๑๒.จริยธรรม
๑๓.นาฏศิลป์-ดนตรีไทย
๑๔.ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
๑๕.ห้องโสตทัศนศึกษา
๑๖.ห้องสื่ออินเตอร์เน็ต
๑๗.ห้องสมุด

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

๑๘.แนะแนว
๑๙.สภานักเรียน
๒๐. สวนคนกล้า
๒๑. สวนคนดีศรีนครินทร์
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. พิพิธภัณฑ์เรือนไทย จ.กําแพงเพชร
๒. อุทยานประวัติศาสตร์ จ.กําแพงเพชร
๓. อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองลาน จ.กําแพงเพชร
๔. ห้องสมุด กกต.จังหวัดกําแพงเพชร
๕. สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.กําแพงเพชร
๖. วัดบวรมหาวรวิหาร กรุงเทพฯ
๗. ค่ายทหารพรานที่ ๓๕ จ.กําแพงเพชร
๘.สวนสัตว์โคราช จ.นครราชสีมา
๙. ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา
๑๐. วัดถ้ํากระบอก จ.สระบุรี
๑๑. วัดพระบาทน้ําพุ จ.สระบุรี
๑๒. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก
๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
๑๔.อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๕.เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
๑๖.สวนนก จ.ชัยนาท
๑๗. ค่ายศึกษาดาราศาสตร์และโครงการตามพระราชดําริดอยตุง จ. เชียงราย

๑๘. ตลาดน้ําอโยธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
๑๙. พระราวังบางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
๒๐. พระราวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม
๒๑. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ. สุโขทัย
๒๒. อุทยานศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
๒๓. ค่ายแสมสาร จ. ชลบุรี
๒๔. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จ. ปทุมธานี
๒๕. สวนสนุกดรีมเวิล์ด กรุงเทพฯ
๒๖. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๒๗. พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

๑

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษาที่รายงาน
ที่
ชื่อ – สกุล
ให้ความรู้เรื่อง
ระดับชั้น
จํานวนครั้ง/ปี
๑ คณะพระวิทยากร
ค่ายธรรมะศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๑
๑
๒ คณะวิทยากรจากสวน
การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มัธยมศึกษาปีที่๔
๑
สัตว์นครราชสีมา
วิทยา
๓ คณะวิทยากรจากฟาร์ม การรีดนมวัว
มัธยมศึกษาปีที่๔
๑
โชคชัย
๔ นายเชิดชัย วารสิทธิ์
การพยากรณ์อากาศและสถานี
มัธยมศึกษาปีที่๑
๑
อุตุนิยมวิทยา จ.กําแพงเพชร
๕ คณะเจ้าหน้าที่ตํารวจ
การจราจร
มัธยมศึกษาปีที่๑๑
สถานีตํารวจภูธร
๖
จ.กําแพงเพชร
๖ คณะเจ้าหน้าที่สํานักงาน ประกันภัย
มัธยมศึกษาปีที่๑๑
คปภ จ.กําแพงเพชร
๖
๗ คณะเจ้าหน้าที่ศุนย์ขับขี่ การขับขี่รถจักยานยนต์อย่าง
มัธยมศึกษาปีที่๑๑
ปลอดภัย จ.กําแพงเพชร ปลอดภัย
๖
พระพุทธศาสนา
๘ พระไกรวุฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑
๙ นายปรเมศว์ ตันสาโรจน์ว วิทยากรวิชาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑
นิช

๑๐ นายอนุชิต ธารามานิตย์

วิทยากรวิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑

๑๑ นางสาวภัคพร พัฒน
เลี่ยมไพบูลย์
๑๒ นางสาวศิรินธร ศรีเทพ

วิทยากรวิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑

วิทยากรวิชาเคมี

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑

๑๓ นายอเนก ปัญญากาวิน

วิทยากรวิชาฟิสิกส์

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑

๑๔ คณะครู ร.ร. ภักดีพานิชย การศึกษาต่อ
การกําแพงเพชร
๑๕ คณะเจ้าหน้าที่อุทยาน
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.

จ. สุโขทัย
๑๖ คณะเจ้าหน้าที่อุทยาน
ศรีสชั นาลัย จ. สุโขทัย
๑๗ นายสกุล ต๊ะปินตา

สุโขทัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.
สุโขทัย
เพลงฉ่อยส่งเสริมคุณธรรม

๑๘ ดร. ยุภาดี ปณะราช
ค่ายคณิตศาสตร์
๑๙ นายกมลรัตน์ จิตบรรจง คณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว
นายเดชชาติ ศรีโยธา
นายสุทธิรัตน์ พิลึก
นายธวัชชัย พิลาทอง
๒๐ นางสาววิจิตรา ใจต๊ะมา อบรมทบทวนลูกเสืออาสากกต.
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
๒๑ นายทวีศักดิ์ คําภิระแปง อบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้าง
วินัยจราจร
๒๒ นางลัดดา โพธิตุ้ย
การอบรมการประกันภัย
๒๓ นายศักดิ์ชัย สัมทับ
“ค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย สอน
นางนฤนศร สัมทับ
วัยรุ่นให้รักเป็น”
๒๔ นางสาวกําไลทิพย์ ระ
คนไทยไร้พุง
น้อย
นางสาวนงนวล พูลเกษร
๒๕ นางสาวนฤมล มาก
คุ้มครองผู้บริโภค
สุวรรณ
๒๖ นางสาวสุกัญญา คุณา
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
เมือง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑

มัธยมศึกษาปีที่๑๖

๑

มัธยมศึกษาปีที่๑-๓
มัธยมศึกษาปีที่๑๒

๑
๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒
๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๑๕

มัธยมศึกษาปีที่๑๖

๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๑๕

๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๑๓

๑

๑๐. ผลงานดีเด่นในประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
ที่
๑

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะระดับประเทศ
๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับภาค การตอบปัญหา
ธรรมะและความรู้ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภาค การตอบปัญหา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

๔
๕
๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

ธรรมะและความรู้ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภาค การบรรยายธรรมะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับภาค การบรรยายธรรมะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปะ หัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปะ หัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Sodoku ระดับชั้น ม. ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
เหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้น ม. ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันระบํามาตรฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑

๑๖
๑๗
๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบันทึกหนังสือเล่มโปรด กิจกรรม
การอ่านสานวัฒนธรรมวิจัย ระดับมัธยม ศึกษาปีที่ ๑
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบันทึก๑๐๐ บรรทัด กิจกรรม
การอ่านสานวัฒนธรรมวิจัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทนักเรียนกล่าว
สุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทนักเรียนกล่าว
สุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับจังหวัด โครงการยุวชน
ประกันภัย ประเภททีม

๒๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖
๒๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การตอบปัญหาสุขภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๔ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๗ ประเภททดลอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๕ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๒ การแข่งขัน A-Math
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๖ รางวัลอันดับที่ ๓ การแข่งขัน A-Math เอฟแอนด์เอ็น
เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๘
๒๗ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขัน ๑๘๐ IQ ในงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคม ซูโด
กุ แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖
๒๘ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การแข่งขัน A-Math
งานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๙ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
การแข่งขัน A-Math
งานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑๐.๒ ผลงานดีเด่น ประเภทผู้บริหาร
ที่
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
๑ รางวัลผู้บริหารดีเด่น กลุ่มโรงเรียนในพระราชดําริ
ในโครงการเทิดพระเกียรติ "หนึ่งในน้ําพระราชหฤทัย
ด้านการศึกษา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
(รองสุรพงษ์ แสงแก้ว)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด กําแพงเพชร
ร่วมกับ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กําแพงเพชร
ร่วมกับ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานคุรุสภา

๑๐.๓ ผลงานดีเด่น ประเภทครูผู้สอน
ที่
๑

ชื่อ-สกุล
นางฉายนันท์ อินทรสูตร
นายบรรณรต สกุณา
นางสาวพรสุภา อิ่มเนย
นายสมควร ภู่ทอง
นางวิยะดา เซี่ยงหลิว
นางวาสนา วิชชุวรนันท์
นางนวล พวงมาลี
นางอรสา อิ่มใจ
นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล
นางสาวจงกล ทาโว

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

หน่วยงาน
สํานักงานคุรุสภา

นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์
นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์

๒ นางอรสา อิ่มใจ
นายสมควร ภู่ทอง
นายสวาท โชติ
นายทัพไทย พร้อมเพรียง
นางสาลี่ อุตมา
๓ นางอรสา อิ่มใจ

๔ นางพรสุภา อิ่มเนย

๕ นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์

๖

นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล

๗ นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
๑ การประกวดตามโครงการ
ยุวชนประกันภัย ประจําปี
๒๕๕๖ ระดับจังหวัด/เขต
ประเภทสถานศึกษา/ครู-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทบันทึกหนังสือเล่มโปรด
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทหน่วยรักการอ่านสาน
วัฒนธรรมวิจัย
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทหน่วยรักการอ่านสาน
วัฒนธรรมวิจัย
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภท บันทึก ๑๐๐บรรทัด
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภท บันทึก ๑๐๐บรรทัด
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภท งานวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา (วิจัย 5 บท)
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภท บันทึก ๑๐๐บรรทัด
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทหน่วยรักการอ่านสาน
วัฒนธรรมวิจัย
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน
แม่ดีเด่น ระดับชั้นประถมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดกําแพงเพชร
(คปภ.)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร

๘ นางภาสินี บุตรพลอย

๙

นางสาวทิวา สุระเดช

๑๐ นางประทุมพร วงษ์จ่า
๑๑ นายคุณากร อิ่มเนย
๑๒ นางสาวจงกล ทาโว
๑๓. นางประมวลทรัพย์ เนียนสุ่ม
๑๔. นางนันทิยา บุตรดี

ปีที่ ๖
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทหน่วยรักการอ่านสาน
วัฒนธรรมวิจัย
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทบันทึกยอดนักอ่าน
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภท บันทึก ๑๐๐บรรทัด
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภท บันทึก ๑๐๐บรรทัด
รางวัลเหรียญทอง ครูรักการอ่าน
ประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน
ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

๑๐.๔ ผลงานดีเด่น ประเภทนักเรียน
ที่
๑

๒

๓

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงสรสิชา ทันยาหาร
เด็กหญิงอัจฉรา มิ่งใย
เด็กหญิงณัฐสุดา แสนกาษา
เด็กหญิงจักรี แดงอิ่ม
เด็กหญิงกิ่งแก้ว อ่อนสํารี
เด็กหญิงตวงทอง มณีรัตน์
เด็กหญิงประภา พรายอินทร์
เด็กหญิงศิรษา จุลคํา
เด็กหญิงกัลยากร สักกุ
เด็กหญิงศศิประภา มั่นยา
เด็กหญิงอทิตยา มีมุข

นายโชคพิพัฒน์ ภักดีการ
นายฤทธิเกียรติ กุณฑา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะระดับประเทศ

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ
ภาค การตอบปัญหาธรรมะและ
ความรู้ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับ
ภาค การตอบปัญหาธรรมะและ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย

ความรู้ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
๔ นายอธิพล สร้องโสม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับ
ภาค การบรรยายธรรมะ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
๕ นายอนุชา ชินวงค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ
ภาค การบรรยายธรรมะ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๖ เด็กหญิงกนกพร หงษ์ทอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การเล่านิทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ม. ๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖
๗ เด็กหญิงสุภาวดี พวงทอง
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
เด็กหญิงขนิษฐา ธิขันธ์ติ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
เด็กชายนนทวัฒน์ แสนหาญ ระดับชั้น ม. ๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖
๘ เด็กชายศุภกิตติ์ สิงห์พยา
รางวัลเหรียญทอง การประกวด
เด็กหญิงโบตั๋น วงศ์สวัสดิ์
มารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๙ นายฐากูร ผลเศรษฐี
รางวัลเหรียญทอง การประกวด
นางสาวชลธิชา จําปาสอน
มารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๐ นางสาวจุรีภรณ์ พุ่มจันทร์
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันระบํา
นางสาวธัญญเรศ ชื่นเกษม
มาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวพิมพ์พร เอี่ยมลออ
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นางสาวพิมลมาศ จันทร์เปรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวสมิตา โพธิ์ทอง
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

นางสาวเพ็ญนภา สิหิงค์
๑๑ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วิลยะกูล
เด็กหญิงธนธิดา ผูกโพธิ์
เด็กหญิงนัฐธิดา ซาซิโย
เด็กหญิงประภาวรินทร์ อ้นเกษ
เด็กหญิงปุณยนุช กันทะนิด
๑๒ เด็กหญิงอรวี ผางคี
เด็กหญิงอรวี ทรัพย์ทวีสุข
เด็กหญิงอารียา จันทร์กลิ่น

๑๓ นายธรรมธร จันทร์คง
นายอัศฎาวุธ อินทร์สว่าง
นายอัษฎาวุธ มีเศรษฐี
นายเมธี แยบยล
นางสาวพันทิพา ศรีสวัสดิ์
๑๔ เด็กหญิงธารทิพย์ คําแก้ว

๑๕ เด็กหญิงศศิประภา มั่นยา
เด็กหญิงกมลทิพย์ วิมลพันธ์
เด็กหญิงธนกร พิมพ์สี

๑๖ นายวงศธร แสงฟ้า

๑๗ เด็กหญิงจิดาภา เพ็งลํา

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การแสดงตลก ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การแสดงตลก ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
Sodoku ระดับชั้น ม. ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
และวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้น ม. ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
Spelling Bee ระดับชั้น ม. ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบันทึก
หนังสือเล่มโปรด กิจกรรมการอ่าน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

๑๘ เด็กหญิงธนิกา จําปัน

๑๙ เด็กหญิงพิมลรัตน์ โปรยเงิน

๒๐ เด็กหญิงชลิตา อินเปือย

๒๑ นางสาวศิริรัตน์ มณีนาค

๒๒ นางสาวอารียา เนยคํา
นางสาวธีรนุช คําฟู
นางสาวกนกอร หาญโสด
นางสาวสุกัญญา ใจยา
นางสาวศิริอาสาฬ ฤทธิ์เม่น
นางสาวกฤติยาภรณ์ ผลไม้
นางสาวศิริรัตน์ มณีนาค
๒๓ นางสาววรินธร น้าคณาคุปต์
นางสาวปาวีณา ติกะโกศล
นางสาวพาณี โคเพ็ชร์
๒๔ เด็กหญิงปรารถนา เขียนน้อย
เด็กชายพรเทพ หล่มแสง

สานวัฒนธรรมวิจัย ระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ ๑
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบันทึก
๑๐๐ บรรทัด กิจกรรมการอ่านสาน
วัฒนธรรมวิจัย ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ประเภทนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ประเภทนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ
จังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย
ประเภทเพลงทีม ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การตอบปัญหาสุขภาพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ)

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๒๕ นางสาวศุภนิดา จอมทอง
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๗
นางสาวพิจิตรา ยืยยั่ง
ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ ใหม่ก๋งลาย ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๖ นางสาวกนกวลี นุ่มเดื่อ
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๒
การแข่งขัน A-Math
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๗ นางสาวกนกวลี นุ่มเดื่อ
รางวัลอันดับที่ ๓ การแข่งขัน
A-Math เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่
พระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๘
๒๘ เด็กหญิงวัชราภรณ์ ม่วงทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
เด็กหญิงวิลาวัลณ์ ไชยเนตร การแข่งขัน ๑๘๐ IQ ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๘ เด็กหญิงวัชราภรณ์ ม่วงทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
เด็กหญิงวิลาวัลณ์ ไชยเนตร การแข่งขัน ๑๘๐ IQ ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๙ นางสาวกนกวลี นุ่มเดื่อ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การแข่งขัน A-Math
งานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓๐ นางสาวณัฐณิชา หล้าหนัก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
การแข่งขัน A-Math
งานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓๑ เด็กหญิงสุชานันท์ บางคําหลวง รางวัลเหรียญทองแดง
ประเภทบันทึกหนังสือเล่มโปรด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท
คําคม ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําแพงเพชร ร่วมกับ
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําแพงเพชร ร่วมกับ
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

๓๒ เด็กหญิงจิดาภา เพ็งลํา

รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึกหนังสือเล่มโปรด
๓๓ เด็กหญิงณัฐกานต์ กลิ่นมณฑา รางวัลเหรียญเงิน
ประเภทบันทึกหนังสือเล่มโปรด
๓๔ นางสาววรรณชนก เปรมบุญ
รางวัลเหรียญเงิน
ประเภทบันทึกหนังสือเล่มโปรด
๓๕ เด็กหญิงธันย์ชนก นัติสุทธิ์
รางวัลเหรียญเงิน
ประเภทบันทึกยอดนักอ่าน
๓๖ เด็กหญิงสุภาวดี เข็มด้วง
รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึกยอดนักอ่าน
๓๗ นางสาวชินานาง ดอกมณฑา รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึกยอดนักอ่าน
๓๘ นางสาวนฤมล แสนหาญ
รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึกยอดนักอ่าน
๓๙ นางสาวรัชฎาพร รอดสูงเนิน รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึกยอดนักอ่าน
๔๐ เด็กหญิงธนัชชา แก้วคูณ
รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึก ๑๐๐ บรรทัด
๔๑ เด็กหญิงธนิกา จําปัน
รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึก ๑๐๐ บรรทัด
๔๒ เด็กหญิงศิริพร บันเทิง
รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึก ๑๐๐ บรรทัด
๔๓ นางสาวสรัลพร วงษ์จันทร์
รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึก ๑๐๐ บรรทัด
๔๔ นางสาวจุรีพร พุ่มจันทร์
รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึก ๑๐๐ บรรทัด
๔๕ นางสาวแอม โยธาโคตร
รางวัลเหรียญทอง
ประเภทบันทึก ๑๐๐ บรรทัด
๔๖ เด็กชายซิติพันธ์ อุตมา
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขัน
เด็กชายทะเลไทย สิงวงค์
ประกอบคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษา
๔๗ นางสาวปวีณา ติกะโกศล
รางวัลโครงการ “คนดีศรีสังคม”
นายอนุชา ชินวงศ์
๔๘ นายอานนท์ แคโอชา
ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๑
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

๔๙ เด็กหญิงชลรัตตา ดีวัน
เด็กชายทะเลไทย สิงวงค์

๕๐ นางสาวพันทิพา ศรีสวัสดิ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๑
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓
งานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากําแพงเพชร เขต ๔๑

เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE
NUMBER ONE IDOL

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกําแพงเพชร

๑๐.๕ ผลงานดีเด่น ประเภทนักเรียน ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ร้อยละ ๑๐๐
ที่
๑

๒
๓
๔
๕

๖

๗

ชื่อ-สกุล
นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่ํา

คณะ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายวงศธร แสงทองฟ้า - คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายธนภัทร ชุนฟ้ง
- คณะวิศวกรรมเครื่องกล
- คณะวิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวพัชริดา อ่อนศรี - คณะสหเวชและสาธารณสุขศาสตร์
สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกนกพร เหล่า
- คณะศิลปกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
จันทร์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- คณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
นางสาวกุลฤทัย ไกรงาม - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
นางสาวลูกฟัก ก้อยผ่านกิจ - คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมการเกษตร สาขาทรัพยากร

มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยหอการค้า
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเกษตรและจัดการผลิต
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘ นางสาวธัญชนก แต่ง
- คณะสหเวชและสาธารณสุขศาสตร์
เนตร
สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๙ นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ใส คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์
๑๐ น.ส.วรินธร น้าคณาคุปต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๑ นางสาววรรณวิมล คําหงษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑๒ นางสาวปวีณา ติกะโกศล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
๑๓ นางสาวโชติรัตน์ รอดเกตุ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์
๑๔ นางสาวกนกพร บุญยืด - คณะศิลปศาสตร์และการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
- คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑๕ นางสาวจันทร์จิรา วงค์ยศ คณะบริหารธุรกิจ สาขาจัดการ
โลจิสติกส์และซับพลายเชน
๑๖ นางสาวปลายฝน มหาสมิติ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
๑๗ น.ส. เกศรา วัฒนการุณวงค์ คณะเกษตรศาสตร์
๑๘ น.ส.เบญจวรรณ
- คณะสหเวชและสาธารณสุขศาสตร์
พัฒนาประพันธ์
สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- คณะครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๑๙ นางสาวอารีรัตน์ เดชจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
๒๐ นางสาวจิตมณี ดอกมณฑา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
๒๑ นางสาวพาณี โคเพ็ชร์
คณะพยาบาลศาสตร์
๒๒ นางสาวสุกัญญา นพคุณ - คณะวิศวกรรมอุตสาหการ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๓ นางสาวสโรชา ขัดมา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยนเรศวร

- มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๓๑

การเกษตร สาขาทรัพยากรการเกษตร
นางสาวสิริรัตน์ ลมลอย - คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ
การท่องเที่ยวและโรงแรม (เอกคู่ขนาน)
- คณะการจัดการธุรกิจการบิน
สาขาการบริการทางการบิน
นางสาวอาภัสสรา เมฆสินธ์ คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาวอลิสา ชัยบัง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
นายชาคริต ชาววังฆ้อง
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
การจัดการคู่ขนาน
นายสงกรานต์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชาญเขตรกรณ์
นายนิรุช เหล่าบาล
คณะบริหารธุรกิจ
นายนฤเบศ สิริธนากร
- คณะสาธารณสุข สาขาอนามัยชุมชน
- คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส.พิชามญช์ พูลสมบัติ - คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

๓๒ นางสาวอธิสา ท่าสาคร

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๓๓ นางสาวอภิญญา จันทรภูมิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
๓๔ นางสาววรรณภา โฉมนาค คณะนิเทศศาสตร์
๓๕ นางสาววรวรรณ คําหล้า

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร
๓๖ น.ส. วริศรา กระษาปณ์เลิศ - คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๓๗ น.ส. หทัยชนก วัชรเวโรจน์ - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- คณะวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีเคมี สาขาวิชาเคมี

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยพายัพ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

๓๘ นางสาวทัศนีย์ พุฒทอง คณะสาธารณสุขสาขาอนามัยชุมชน
๓๙ น.ส. สุมินตรา เรื่อศรีจันทร์ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะธุรกิจการบิน
๔๐ นางสาวกนิษฐา บุญเพ็ง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
๔๑ น.ส. สุดารัตน์
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
กันจันทร์วงค์
๔๒ นางสาวสุนิสา พรเติม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
๔๓ น.ส. อนัญลักษณ์ แกมเงิน คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์
๔๔ นางสาวศศิวิมล พยัคเภท - คณะบริหารธุรกิจ
- คณะธุรกิจการโรงแรม
๔๕ น.ส. รัชฎาภรณ์
คณะบริหาร
รอดสูงเนิน
๔๖ นางสาวอรอนงค์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
เชื้ออินทร์
๔๗ น.ส. กนกวรรณ แตงทอง คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
๔๘ นายนพรัตน์ มะนูญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๙ นายวรรณชัย รงค์ทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕๐ นายสุภโชค หมู่มาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕๑ นายธัญ สิงหรา
คณะคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
๕๒ นายธีรศักดิ์ สืบกระพันธ์ คณะนิติศาสตร์
๕๓ นางสาวมะลิวัลย์ สยาม คณะครุศาสตร์
๕๔ นางสาวณัฐกานต์ แสงหนู คณะรัฐศาสตร์
๕๕ น.ส. กนกพร เหล่าจันทร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
๕๖ น.ส. กนกวรรณ จําปาแพง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๕๘ น.ส. กานต์ธิดา ธิชานันท์
๕๙ นางสาวกุลฤทัย ไกรงาม
๖๐ นางสาวจิตติมา แสงตา
๖๑ นางสาวชลภัทร์ ก้อนแก้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซา
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
- มหาวิทยาลัยนเรศวร

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

๖๘

สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
นางสาวณัฐการต์ แสงหนู หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
นายนิรุช เหล่าบาล
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
นายปรัชญา รังคะภูมิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวปลายฝน มหาสมิติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพัชริดา อ่อนศรี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
น.ส.พิชามนณ์ พูลสมบัติ หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)
น.ส.แพรวพรรณารายณ์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
เขียวกสิกรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี)

๖๙ นายวรรณชัย รงค์ทอง
๗๐ น.ส.วรรณภา โฉมนาค
๗๑ นางสาววรรณภา ฝุสุ
๗๒ น.ส.วรรณวิมล คําหงสา
๗๓ นายสถาพร ชุติพันธ์
๗๔ น.ส.สมฤทัย เนืองกัณหา

๗๕ นางสาวสโรชา ชิตมา
๗๖ นางสาวสุกัญญา นพคุณ

หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

จ.พิษณุโลก
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ. ลําปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๗๗ นางสาวอารีรัตน์ เดชจิตร
๗๘ นายอนุชา ชินาวงค์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์บัณฑิต

จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ.ลําปาง

๑๐.๒ งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ
ชื่องาน / โครงการ /
วัตถุประสงค์/
วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
เป้าหมาย
๑. พัฒนาความเป็นเลิศ
๑. เพื่อให้นักเรียนมี
๑. นํานักเรียนเข้าร่วมการ
ทางด้านศิลปะ
สุนทรียภาพทางด้าน แข่งขันงาน
ศิลปะ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๒.นักเรียนทุกคน
ระดับจังหวัดที่โรงเรียน
มีสุขภาพกายและ
กําแพงเพชรพิทยาคม
สุขภาพจิตที่ดคี ิดเป็น ๒. นํานักเรียนเข้าร่วม
ร้อยละ ๑๐๐
การแข่งขันงาน
๓. เพื่อให้นักเรียนเห็น ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค
คุณค่าในตัวเองมีความ ที่ จังหวัดเพชรบรูณ์
มั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
๒. พัฒนางานระบบการ
๑. ครู จํานวน ๕๑ คน ๑. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีส่วนร่วมในการดูแล เรียนดําเนินการเยี่ยมบ้าน
ช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียน ปีการศึกษาละ
๒. นักเรียน จํานวน
๑ ครั้ง
๘๐๗ คน ได้รับการ ๒. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
ดูแลเอาใจใส่จากครู เรียนดําเนินการดูแล
ทุกคน
ให้คําปรึกษานักเรียน
๓. ผู้ปกครองจํานวน อย่างใกล้ชิดตลอดปี
๘๐๗ คน มีส่วนร่วม การศึกษา
ในการดูแลช่วยเหลือ ๒. ครูที่ปรึกษาและ
นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน
ทุกห้อง เรียนมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ของนักเรียนร่วมกัน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๓
มีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ
๒.นักเรียน ร้อยละ ๘๓
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
๓. นักเรียน ร้อยละ ๘๓
เห็นคุณค่าในตัวเอง
มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ครูจํานวน ๕๑ คน
นักเรียนจํานวน ๘๐๗ คน
ผู้ปกครองจํานวน
๖๔๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม

๓. ยิ้ม ประนม ก้มขาน
ความภูมิฐาน นักเรียน
สว.กพ.

๔. TO BE NUMBER
ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด)

๑. เพื่อให้นักเรียน
มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน
๒. เพื่อเสริมสร้างให้
นักเรียนมีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และปฎิบัติตนได้
ถูกต้องเหมาะสม

๑. ชี้แจงแนวทาง
การปฏิบัติตนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
แก่นักเรียนทุกคน
๒. ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ
การปฏิบัติตนเพื่อ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยนักเรียน
ต้นแบบ
๓. อบรมมารยาทไทย,
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียน โดยวิทยากรจาก
หน่วยงานภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา
ในวันประชุมนักเรียนวัน
ศุกร์สุดสัปดาห์ / กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
๔. จัดกิจกรรมประกวด
สว.กพ. ไอดอล (นักเรียน
ต้นแบบ) โดยให้แต่ละชั้น
ส่งตัวแทนนักเรียนหรือผู้
ที่สนใจเข้าร่วมการ
ประกวดและคัดเลือกจาก
คณะครูในช่วงพัก
กลางวัน /คาบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
๕. ทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
เกี่ยวกับอัตลักษณ์นักเรียน
๑. เพื่อให้นักเรียนมี 1. ๑.วิธีการเตรียมการ
สุนทรียภาพทางด้าน เขียนโครงการ,เสนอ
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา โครงการเพื่ออนุมัติ
๒. เพื่อให้นักเรียนมี ๒.วิธีการดําเนินการ
สุขภาพทางกายและ ประชุมคณะกรรมการ

๑. ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน
๒. ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนที่มีระเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

๑.ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน
ที่มีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๒.ร้อยละ ๙๐ของนักเรียน
ที่มีสขุ ภาพทางกายและ

สุขภาพจิตที่ดี
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ
๔. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

ดําเนินงาน , จัดซื้อ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ,
ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ของศูนย์เพื่อนใจและจัด
กิจกรรมต่างๆที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
กีฬา สุขภาพทางกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
๓.วิธีการประเมินผล
แบบประเมินกิจกรรม ,
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
๕. บริจาคโลหิต
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง2. ๑. ประชาสัมพันธ์
นักเรียนและบุคคล
โครงการ
ภายนอก โรงเรียน 3. ๒. ดําเนินกิจกรรมรับ
เฉลิมพระเกียรติฯ
บริจาคโลหิตร่วมกับ
จํานวน ๕๐ คน 4. รพ.กําแพงเพชร
เข้าร่วมกิจกรรม
๖. กิจกรรมโรงเรียน
-นักเรียน และบุคคล 5. ๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ภายในโรงเรียนเฉลิม สุขภาพหลากหลายภาย
พระเกียรติฯ จํานวน 6. ในโรงเรียน
๘๔๐ คน
7. ๒. จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจําปีให้กับ
บุคคลากรและ
บุคคลภายนอก
๗. โครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนทุกคน
8. นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์
๘. กิจกรรม สว.กพ. ปันรัก ชุมนุมปันรักให้โลก 9. ดําเนินกิจกรรม สว.กพ.
ให้โลก
๑๒ คน
ปันรักให้โลก
๙. กิจกรรมทันศึกษาเรียน นักเรียนชัน้ มัธยม
นํานักเรียนชั้นมัธยม

สุขภาพจิตที่ดี

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนและบุคคล
ภายนอก โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติฯ จํานวน
๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน และบุคคล
ภายในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ
๑๐๐

ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันสนามแข่งต่าง ๆ
จํานวน ๙ คน
ชุมนุมปันรักให้โลก
จํานวน ๑๒ คน
นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษา

ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

๑๐. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต ๖/๑ , ๖/๒

๑๑. การจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน

๑๒. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ

ศึกษาปีที่ ๖/๑ , ๖/๒
จํานวน ๘๐ คน
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร
ทุกคน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา
จังหวัดปทุมธานี 10.
นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๖/๑ , ๖/๒
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร
จํานวน ๘๐ คนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑
(หลักสูตรถานศึกษา)
๒. ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน
(รายงานวิจัยในชั้น
เรียน)
๓.ครูมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ (รายงานวิจัย
ในชั้นเรียน)
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๗

ศึกษาปีที่ ๖/๑ , ๖/๒
จํานวน ๘๐ คน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์
กําแพงเพชร เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา
จังหวัดปทุมธานี

ปีที่ ๖/๑ , ๖/๒ จํานวน
๘๐ คน โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร ทุก
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี

นํานักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๖/๑ , ๖/๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์
กําแพงเพชร จํานวน ๘๐
คนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต

นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษา
ปีที่ ๖/๑ , ๖/๒ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์
กําแพงเพชร จํานวน ๘๐
คนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต

๑. ติดต่อวิทยากร
๒. เตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม
๓. จัดอบรมการจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียน
๔. ประเมินผลการจัด
กิจกรรม

ครูร้อยละ ๘๐ มีราย
งานวิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

๑. จัดกิจกรรมการเรียน

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๗

พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

๑๓. การพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์

๑๔. พัฒนาความเป็นเลิศ
ทางด้านนาฏศิลป์

มีจิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
๒. นักเรียนร้อยละ
๘๓ ดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑. เพื่อให้โรงเรียน
มีอาคารสถานที่
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๒. เพือ่ พัฒนาการ
เรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ความ
สามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณมีความ
คิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองได้และ
มีวิสัยทัศกว้างไกล
๓. เพื่อพัฒนาการเรียน
รู้การสอนให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การ
ใช้เทคโนโลยี รักการ
เรียนรู้และพัฒนา
ตัวเองย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ
๑. เพื่อให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะดนตรี กีฬา
๒. นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี
๓. เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าในตัวเองมีความ

การสอนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. สร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

มีจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๓
ดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์
๑. โรงเรียนมีอาคาร
เพื่อการเรียนการสอนและ สถานที่บรรยากาศและ
เป็นสถานที่ฝึกซ้อมการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
แสดง เพื่ออํานวยความ
เรียนรู้
สะดวกทางด้านการแสดง ๒. การเรียนการสอนให้
ให้แก่โรงเรียนและชุมชน ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
ได้และมีวิสัยทัศกว้างไกล
๓. สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้การสอนให้ผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การใช้
เทคโนโลยี รักการเรียนรู้
และพัฒนาตัวเองย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ

๑. เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านการแสดง
นาฏศิลป์ให้แก่โรงเรียน
และชุมชน
๒. เข้าร่วมการประกวด
ต่างๆ แสดงออกอย่าง
เหมาะสม ร้อยละ ๗๐

๑. นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะดนตรี กีฬา
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. นักเรียนเห็นคุณค่า

๑๕. โครงการทบทวน
ความรู้คู่คุณธรรม สานฝัน
สู่รั้วมหาวิทยาลัย

๑๖. วันสําคัญของลูกเสือเนตรนารี

๑๗. ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

๑๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

๑๙. ทัศนศึกษาตาม
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
ชั้น ม.๕/๑-๕/๓

มั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
นักเรียนสามารถนํา
๑. เรียนเชิญวิทยากรที่
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ในการศึกษาต่อ ต่อไป ต่างๆ
๒. ดําเนินกิจกรรมติว
ในสาขาวิชาต่างๆ
ลูกเสือ-เนตรนารี
นําลูกเสือ-เนตรนารี
ร้อยละ ๙๕ ได้เข้าร่วม จํานวน ๔๒๐ คน
กิจกรรมวันสําคัญของ (จากจํานวน ๔๓๐ คน)
ลูกเสือ-เนตรนารี
เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
ของลูกเสือ-เนตรนารี
ลูกเสือ-เนตรนารี
นําลูกเสือ-เนตรนารี
ร้อยละ ๙๕ ได้เข้าร่วม จํานวน ๔๒๐ คน
กิจกรรมค่ายลูกเสือ- (จากจํานวน ๔๓๐ คน)
เนตรนารี
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี
- เพื่อส่งเสริมให้
๑. สวดมนต์หมู่ทํานอง
นักเรียนที่มีความ
สรภัญญะ จ. นครสวรรค์
สามารถเพื่อเข้าร่วม และ จ. พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันในระดับ ๒. การตอบปัญหา
ต่างๆ
กฎหมายวันรพี
จ. กําแพงเพชร
๓. การแข่งขันทักษะงาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
จ. กําแพงเพชร
๔. ตอบปัญหาเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ที่ กกต.
จ. กําแพงเพชร

๑. นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๕/๑-๕/๓
จํานวน ๙๑ คน

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ในตัวเองมีความมั่นใจ
กล้าคิด
นักเรียน ร้อยละ ๘๓
สามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการศึกษาต่อ

ลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน
๔๒๐ คนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญของ
ลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๖๗
ลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน
๔๒๐ คนได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๖๗
๑. นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
๒.นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันสวด
มนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ
จ.นครสวรรค์และได้เข้า
ร่วมการแข่งขันสวดมนต์
หมู่ทํานองสรภัญญะ
จ.พระนครศรีอยุธยา
๓.นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมาย
วันรพี
๔.นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง
๑. นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๕/๑-๕/๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

๒๐. ค่ายพุทธบุตร

๒๑. งานประชาสัมพันธ์

๒๒. พัฒนาการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ ทุกคน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา ดอยตุง จังหวัด
เชียงราย
๒. นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๕/๑-๕/๓
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ มีความสํานึก
ในความเป็นชาติไทย
และมีประสบ การณ์
ตรงจากการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา
ดอยตุงจังหวัดเชียงราย
๑. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมเกิด
ภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง
สามารถนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
(พุทธิพิสัย)
๒.นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ
๘๓ มีคุณธรรม
จริยธรรม
เพื่อเป็นการประชา
สัมพันธ์ผลงานข้อมูล
ข่าวสารผลการปฏิบัติ
งานความเคลื่อนไหว
ภายในโรงเรียนสู่
บุคคลภายนอกและ
ผู้ปกครองนักเรียน
๑. เพื่อให้นักเรียนได้
ใช้คอมพิวเตอร์อย่าง

ฯ ทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา ดอย
ตุง จังหวัดเชียงราย
๒. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑-๕/๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ฯ มีความสํานึกในความ
เป็นชาติไทยและมี
ประสบ การณ์ตรงจาก
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ดอยตุงจังหวัดเชียงราย

จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ
1. นักเรียน ร้อยละ ๘๓
ให้กับนักเรียนชั้น
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ โดยเชิญคณะ
วิทยากรจากัดโขมงหัก
ต.เทพนคร จ.กําแพงเพชร

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๒. ประชุมคณะกรรมการ
๓. คัดกรองข่าวสาร
เตรียมทําการประชา
สัมพันธ์
๔. ออกแบบวารสาร
ประชาสัมพันธ์
๑. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู เพื่อ

โรงเรียนได้มีการประชา
สัมพันธ์ผลงานข้อมูล
ข่าวสารผลการปฏิบัติงาน
ความเคลื่อนไหวภายใน
โรงเรียน สู่บุคคลภายนอก
และผู้ปกครองนักเรียน
อย่างทั่วถึง
๑. นักเรียนมีคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการเรียน

ประสิทธิภาพ

๒๓. พัฒนาห้องศูนย์วิทย
บริการ “พรประภา”
(Resoure Center)

๒๔. พัฒนาทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

เพียงพอ
๒. เพื่อให้นักเรียน
มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์

จัดกิจกรรม
๒. ดําเนินการติดตั้งระบบ
๓. คัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
ความสามารถ
๕. จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ตามความสามารถ
- กลุ่มเก่ง
- กลุ่มกลาง
-กลุ่มอ่อน
๖. จัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของ
นักเรียน
๑. เพื่อให้นักเรียน
๑. ประชุมคณะกรรมการ
สามารถใช้เทคโนโลยี ดําเนินงานกลุ่มสาระการ
ในการศึกษาหาความรู้ งานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเองอย่างมี ๒. ออกแบบพัฒนาห้อง
ประสิทธิภาพ
ศูนย์วิทยบริการ
๒. เพื่อให้นักเรียน
“พรประภา”
มีทักษะในการใช้
๓. บันทึกข้อความเสนอ
คอมพิวเตอร์ ศึกษา ๔. ติดต่อผู้รับจ้าง
ค้นคว้าหาความรู้ด้วย ๕. ดําเนินการ
ตนเองได้
๓. เพื่อให้บริการ
นักเรียน คณะครู
โรงเรียนในเครือข่าย
และประชาชนทั่วไป
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง
๑. เพื่อให้นักเรียน
๑. ประชุมคณะกรรมการ
สามารถใช้เทคโนโลยี ดําเนินงานกลุ่มสาระการ
ในการศึกษาหาความรู้ งานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเองอย่างมี ๒. คัดกรองนักเรียนเป็น

การสอน
๒. นักเรียนมีทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น

๑. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการศึกษา
หาความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองได้
๓. นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ของห้องศูนย์วิทยบริการ
“พรประภา” (Resoure
Center)

๑. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการศึกษา
หาความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๕. พัฒนาห้องเรียน
คอมพิวเตอร์

ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อฝึกทักษะ
นักเรียนให้มี
ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้านได้พัฒนา
ตัวอง
๔. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมใน
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและงาน
ต่างๆ
๑. เพื่อติดตั้งกระจก
ด้านหลังห้องเรียนใน
การดูแลการเรียนการ
สอน
๒. เพื่อตกแต่งห้อง
สร้างบรรยากาศให้
สวยงาม

รายบุคคล
๓ . แบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
ความสามารถ
๔. จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ตามความสามารถ
- กลุ่มเก่ง
- กลุ่มกลาง
-กลุ่มอ่อน
๕. พัฒนานักเรียนกลุ่มเก่ง
เพื่อฝึกทักษะในการแข่ง
ขันตามกิจกรรมต่าง ๆ
๖. จัดการแข่งขันกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้
ทดสอบความสามารถ
๗. มอบรางวัลให้นักเรียน
๑. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู เพื่อ
จัดกิจกรรม
๒. ดําเนินการติดตั้งระบบ

๒. นักเรียนมีความ
สามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
๓. นักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษเฉพาะด้าน
ได้พัฒนาตัวเอง
๔. นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันในงานศิลป
หัตถกรรมในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและงาน
ต่างๆ

๑. ครูผู้สอนสามารถ
ควบคุมระบบการเรียน
การสอนของนักเรียนให้
เป็นไปตามกระบวนการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนมีทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองได้
๒๖. พัฒนาและส่งเสริม
๑. เพื่อให้นักเรียน
๑. ประชุมคณะกรรมการ ๑. นักเรียนสามารถใช้
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ สามารถใช้เทคโนโลยี ดําเนินงานกลุ่มสาระการ เทคโนโลยีในการศึกษา
งานอาชีพและเทคโนโลยี ในการศึกษาหาความรู้ งานอาชีพและเทคโนโลยี หาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ได้ด้วยตนเองอย่างมี ๒. คัดกรองนักเรียนเป็น อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
รายบุคคล
๒. นักเรียนสามารถสร้าง
๒. นักเรียนสามารถ ๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนตาม องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
สร้างองค์ความรู้ได้
ความสามารถ
มีความเป็นเลิศทาง
ด้วยตนเอง มีความเป็น ๔. จัดกิจกรรมให้นักเรียน วิชาการสามารถแข่งขัน
เลิศทางวิชาการ
ตามความสามารถ
ในระดับต่างๆได้เพื่อเข้าสู่
สามารถแข่งขันใน
- กลุ่มเก่ง
ระดับสากล

ระดับต่างๆได้เพื่อเข้า
สู่ระดับสากล
๓. เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้านได้พัฒนา
ตัวอง
๔. เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าและเกิดเจตคติที่
ดีต่อการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
๕. เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้ทักษะในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาต่อ หรือ
นําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
๖. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยีสูงขึ้น
๒๗. ปรับปรุงพัฒนาระบบ ๑. เพื่อให้นักเรียนมี
Leased Line Internet
ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะ
การศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองได้
๒. เพื่อให้บริการ
นักเรียน คณะครู
โรงเรียนในเครือข่าย
และประชาชนทั่วไป

- กลุ่มกลาง
-กลุ่มอ่อน
๕. พัฒนานักเรียนกลุ่มเก่ง
เพื่อฝึกทักษะในการแข่ง
ขันตามกิจกรรมต่าง ๆ
๖. จัดการแข่งขันกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้
ทดสอบความสามารถ
๗. มอบรางวัลให้นักเรียน

๓. นักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษเฉพาะด้าน
ได้พัฒนาตัวเอง
๔. นักเรียนเห็นคุณค่าและ
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
๕. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้
ทักษะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ต่อ หรือนําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

๑. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู เพื่อ
จัดกิจกรรม
๒. ค่าเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต

๑. โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ มีอินเทอร์เน็ต
ไร้สายเพิ่มและ เพียงพอ
ต่อการใช้งานในโรงเรียน
๒. นักเรียนสามารถนํา
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ใช้ในการดํารงชีวิต
ประจําวันและศึกษาต่อได้

อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง
๒๘. อบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ทางคอมพิวเตอร์

๑. สอบถามความต้องการ
ของครูในการรับการ
อบรม
๒. ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ความรู้ที่ได้รับมา
๓. บันทึกข้อความเสนอ
ปรับปรุงพัฒนางาน
การจัดกิจกรรม
๔. เพื่อบุคลากรได้รับ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสบการณ์ตรง
ดําเนินงาน
๕. ส่งใบประมาณการ
๖. ดําเนินการอบรม

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ในการผลิต
สื่อการสอนมากขึ้น
๒. บุคลากรผลิตสื่อการ
สอนได้จริง
๓. บุคลากรนําความรู้
ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนา
งาน
๔. บุคลากรได้รับ
ประสบการณ์ตรง
๒๙. ทัศนศึกษาจังหวัด
๑. นักเรียนมีประสบ
๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
สุโขทัย(เยือนถิ่นรุ่งอรุณ
การณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น
ปีที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระ
แห่งความสุข)
ทั้งในและนอกสถาน
เกียรติฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ศึกษา
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๗
๒. นักเรียนมีความ
มีประสบการณ์ตรง
รู้เกี่ยวกับราชธานีแห่ง
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและ
แรกของไทย(สุโขทัย)
นอกสถานศึกษา
๓. นักเรียนมีความ
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๒
พึงพอใจในการเข้า
มีความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ทัศนศึกษา
ศึกษาจังหวัดสุโขทัย
๓๐. กิจกรรมเปิดโลกภาษา ๑. เพื่อให้นักเรียน
อินโดนีเซียนําเสนอข้อมูล ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ก้าวไกลสู่อาเซียน
สร้างองค์ความรู้ได้
อาเซียนและข้อมูล
ตระหนักในการเป็น
ด้วยตนเอง มีความ
โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ สมาชิกอาเซียน
เป็นเลิศทางวิชาการ
และภาษาสมาชิกอาเซียน ๒. ร้อยละ ๒๐ ของ
สามารถแข่งขันใน
หรือนําความรู้ไปเผยแพร่ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับต่าง ๆ ได้
ประชาสัมพันธ์ โดย
ได้เผยแพร่ความรู้และ
เพื่อเข้าสู่ระดับสากล มอบหมายให้นักเรียนชั้น
นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
๒. เพื่อให้นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ตระหนักในการเป็น
สมาชิกอาเซียน
๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้
และนําเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับอาเซียน
๓๑. ค่ายภาษาอังกฤษ
“สะกิดต่อมความกล้า”

๓๒. กิจกรรมค่ายเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Day Camp

จํานวน ๑๓๕ คน
๓. จัดนิทรรศการ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๑๐ ประเทศ
๔. จัดกิจกรรมตอบ
คําถามเกี่ยวกับอาเซียน
๑. เพื่อให้นักเรียน
๑. เขียนกิจกรรมเสนอขอ
สามารถสร้างองค์
อนุมัติ
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
มีความเป็นเลิศทาง
ดําเนินงาน
วิชาการแข่งขันใน
๓. ประชุมคณะกรรมการ
ระดับต่าง ๆ ได้เพื่อ ดําเนินงาน
เข้าสู่ระดับสากล
๔. ดําเนินการประชุมเชิง
๒. ส่งเสริมให้
ปฏิบัติการตามกิจกรรม
นักเรียนพัฒนาทักษะ ที่ตั้งไว้
การสื่อสาร มี
๕. ดําเนินกิจกรรม โดย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี และ แบ่งนักเรียนออกเป็น ๑๐
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ กลุ่ม เข้าฐานตามวิทยากร
อย่างสร้างสรรค์และมี Getting to know your
ความสุข
country (ASEAN)
๕. นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม
๖. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา
๑. นักเรียนสามารถ
๑. เขียนกิจกรรมเสนอขอ
อนุมัติ
สร้างองค์ความรู้ได้
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้วยตนเอง
ดําเนินงาน
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ๓. ประชุมคณะกรรมการ
ให้มีทักษะใน
ดําเนินงาน
การใช้ภาษาจีนเพื่อ
๔. ดําเนินการประชุมเชิง
การสื่อสารและ
ปฏิบัติการตามกิจกรรม
เพิ่มพูนประสบการณ์ ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งนักเรียน
ด้านภาษาและ
ออกเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ

อาเซียน

๑. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน
๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข
3. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ “สะกิดต่อม
ความกล้า

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐
สามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีทักษะในการใช้ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารและได้รับ
ประสบการณ์ด้านภาษา
และวัฒนธรรมจีน
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีทักษะในการทํางาน

วัฒนธรรมจีน
๓. เพื่อฝึกให้นักเรียน
มีทักษะในการทํางาน
ร่วมกันและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
๔. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเข้าค่าย
เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน และมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาจีนมากขึ้น
๓๓. กิจกรรมส่งเสริมความ ๒. นักเรียนมีความพึง
เป็นเลิศทางภาษา (English พอใจต่อการเข้าร่วม
Academic Tournament) กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษา
(English Academic
Tournament)

๓๔. พัฒนาห้องกลุ่มสาระ ๑. เพื่อให้โรงเรียนมี
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคารสถานที่
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

๓๐ คน
แต่ละกลุม่ จะเวียนเข้าฐาน
จนครบทั้ง ๕ ฐาน ฐานที่
๑ พู่กันจีน
ฐานที่ ๒ โคมไฟ ฐานที่
๓ บิงโกเกม ฐานที่ ๔
ตัดกระดาษ และฐานที่
๕ ไทเก๊ก
๖. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา

ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจต่อการเข้า
ค่ายเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนและมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาจีนมาก

๑. เขียนกิจกรรมเสนอขอ
อนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
๓. ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
๔. ดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามกิจกรรม
ที่ตั้งไว้
๕. นิเทศ ติดตาม ประเมิน
ผลการจัดกิจกรรม
๖. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา
๑. เขียนกิจกรรมเสนอขอ
อนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
๓. ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
๔. ดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตาม กิจกรรม
ที่ตั้งไว้
๕. นิเทศ ติดตาม

นักเรียนที่ชนะเลิศการ
แข่งขันแต่ละรายการได้
เป็นตัวแทนไปแข่งขันกับ
นักเรียนภายนอกและ
ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การแข่งขัน

นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีความพึงพอใจต่อการใช้
อาคารสถานที่

๓๕. วันคริสต์มาส
Christmas Day

๓๖. กิจกรรมทัศนศึกษา
“ท่องเที่ยว เรียนรู้ สู่
ธรรมชาติ” นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตาม
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ

ประเมินผลการจัด
กิจกรรม
๖. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา
๑. นักเรียนสามารถ ๑. เขียนกิจกรรมเสนอขอ
สร้างองค์ความรู้ได้
อนุมัติ
ด้วยตนเอง มีทักษะ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูด ดําเนินงาน
เขียน และตั้งคําถาม ๓. ประชุมคณะกรรมการ
และมีความเข้าใจใน ดําเนินงาน
ทักษะภาษาอังกฤษได้ ๔. ดําเนินการประชุมเชิง
เป็นอย่างดี
ปฏิบัติการตามกิจกรรม
๒. นักเรียนมีทักษะใน ที่ตั้งไว้
การอ่าน ฟัง ดู พูด ๕. นิเทศ ติดตาม ประเมิน
เขียน และตั้งคําถาม ผลการจัดกิจกรรม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้ ๖. นําผลการประเมิน
เพิ่มเติม
ไปปรับปรุงพัฒนา
๓. นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
คริสต์มาส
๑. เพื่อให้นักเรียนทุก ๑. เขียนกิจกรรมเสนอขอ
คนได้รับการศึกษาที่มี อนุมัติ
คุณภาพและมาตรฐาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
โดยรัฐสนับสนุน
ดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในรายการ
๓. ประชุมคณะกรรมการ
พื้นฐานให้
ดําเนินงาน
๒. เพื่อให้นักเรียน
๔. ดําเนินการประชุมเชิง
เรียนรู้ผ่านประสบ
ปฏิบัติการตาม กิจกรรม
การณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น ที่ตั้งไว้
ทั้งในและนอกสถาน ๕. นิเทศ ติดตาม
ศึกษา และมีความรู้
ประเมินผลการจัด
เรื่องระบบนิเวศ สัตว์ กิจกรรม
ป่าและธรรมชาติ
๖. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓
ที่สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู
พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
คริสต์มาส

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓ มี
การใช้แหล่งเรียนรู้ ใน
การศึกษาค้นคว้า และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในและนอก
สถานศึกษา
๒. นักเรียนมีความรู้มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบ
นิเวศ สัตว์ป่าและ
ธรรมชาติ ภายใต้นิยาม
“ท่องเที่ยว เรียนรู้ สู่
ธรรมชาติ”
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในการเข้า

๓๗. กิจกรรมค่ายบูรณาการ
“ท่องเที่ยว เรียนรู้ สู่
ธรรมชาติ” นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตาม
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ

๑. เพือ่ ให้นักเรียนทุก
คนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
โดยรัฐสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในรายการ
พื้นฐานให้
๒. เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านประสบ
การณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในและนอกสถาน
ศึกษา และมีความรู้
เรื่องระบบนิเวศ สัตว์
ป่าและธรรมชาติ

๓๘. แข่งขันตอบปัญหา
รายการโทรทัศน์ รายการ
“เวทีคนเก่ง เดอะแชมป์
เปี้ยน” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

๑. นักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง มีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถาม
และมีความเข้าใจใน
ทักษะภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี จนมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
สามารถแข่งขันใน
ระดับต่างๆ ได้

๓๙. ค่ายวิทยาศาสตร์

๑. เขียนกิจกรรมเสนอขอ
อนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
๓. ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
๔. ดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตาม กิจกรรม
ที่ตั้งไว้
๕. นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม
๖. นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนา

ร่วมกิจกรรมวิชาการ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓ มี
การใช้แหล่งเรียนรู้ ใน
การศึกษาค้นคว้า และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในและนอก
สถานศึกษา
๒. นักเรียนมีความรู้มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบ
นิเวศ สัตว์ป่าและ
ธรรมชาติ ภายใต้นิยาม
“ท่องเที่ยว เรียนรู้
สู่ธรรมชาติ”
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา
1. นักเรียนร้อยละ ๘๓
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการสามารถ
แข่งขันในระดับต่าง และ
ได้รับรางวัล

๑. เขียนกิจกรรมเสนอขอ
อนุมัติ
๒. ประสานงานกับ
บริษัท เอส แอนส์ เอส
มีเดีย จํากัด เพื่อขอเข้า
ร่วมแข่งขัน
๓. คัดเลือกนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
จํานวน ๒ คน
๔. ฝึกซ้อมนักเรียน
๕. เข้าร่วมแข่งขัน ณ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๖. นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม
๗. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา
๑. เพื่อให้นักเรียนทุก ๑. ดําเนินการประชุมครู ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓

ทางทะเลและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

คนได้รับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในรายการพื้นฐานให้
ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านประสบ
การณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์ทะเล
ไทย พิพิธภัณฑ์ภาพ
สามมิติ จังหวัดชลบุรี
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
พันธุ์พืชและสัตว์ทะเล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และ ภาพวาด
สามมิติ

และผู้ปกครองเกี่ยวกับ
สถานที่ที่จะไป
๒. ติดต่อประสานงาน
สถานที่ที่ไป
๓. วันที่ ๑ – ๒ มีนาคม
255๗ ไปทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ทะเลไทย
พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ
จ.ชลบุรี

มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาค้นคว้า และ
มีประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๒. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์
ทะเล ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ ภาพวาด
สามมิติ
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ณ จ.ชลบุรี

๔๐. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อรองรับ
การทดสอบระดับชาติ

๑. เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในรายการพื้นฐานให้
ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียน
ในการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับชาติ
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖

๑. วางแผน (P)
- ประชุมคณะครูเพื่อวาง
แผนการดําเนินการจัด
กิจกรรม
๒. ดําเนินงานตาม
กิจกรรม (D)
๒.๑ กิจกรรมติวเข้มเพื่อ
เตรียมความพร้อม
( ๑ ชม. ก่อนเข้าเรียน )
- ค่าจัดทําเอกสาร
ประกอบการติวเข้ม
สําหรับนักเรียน จํานวน
๑๓๗ คน คนละ ๘๐ บาท
๒.๒ กิจกรรมติวเข้มเพื่อ
เตรียมความพร้อม
( ๑ อาทิตย์ก่อนสอบ )
- ค่าจัดทําเอกสาร
ประกอบการติวเข้ม
สําหรับนักเรียน จํานวน
๑๓๗ คน คนละ ๘๐ บาท
- จ้างเหมาทําอาหารว่าง
ให้กับนักเรียนจํานวน
๑๓๗ คน คนละ ๒๐ บาท
๔๑. การประดิษฐ์ของใช้ นักเรียนโรงเรียนเฉลิม ๑. เขียนกิจกรรมเสนอขอ
จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุ พระเกียรติสมเด็จพระ อนุมัติ
ในท้องถิ่นเพื่อสร้างทักษะ ศรีนครินทร์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาชีพในแก่นักเรียน
กําแพงเพชร
ดําเนินงาน
ชั้นม. ๒ จํานวน ๑๕๐ ๓. แบ่งกลุ่มนักเรียน
คน ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน
สามารถลงมือ
ปฏิบัติงานได้จริงใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
โรงเรียนให้เกิด

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓
ที่สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๓
ที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีความพึงพอใจใน
การทํากิจกรรม

๔๒. พัฒนาห้องคหกรรม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์
กําแพงเพชร

๔๓. สู่โลกกว้างทาง
การศึกษา

ประโยชน์ นําความรู้
ไปใช้ในชีวิต
ประจําวันได้
เกิดความาคภูมิใจ
ในผลงาน รักการ
ทํางานและทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถหารายได้
ในระหว่างเรียนได้
และเกิดเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์
กําแพงเพชร ชั้นม. ๒
จํานวน ๑๕๐ คน
มีห้องปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถใช้เก็บ
รวบรวมผลงานของ
นักเรียน

๑. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการเรื่องงาน
แนะแนวอย่างมีมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
๒. ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สําหรับพัฒนานักเรียน
ในเรื่องการศึกษาต่อ
และการสร้างทักษะ
อาชีพที่เหมาะสม
๔๔. ค่ายศึกษาดาราศาสตร์ ๑. เพื่อให้นักเรียน

นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีความพึงพอใจใน
การทํากิจกรรม

๑. วางแผน(p)/ประชุม
คณะครู
๒. ดําเนินงานตาม
กิจกรรม (D) 7 กิจกรรม
ย่อย
๓. นิเทศ กํากับ ติดตาม
(C)
๔. สรุปผลและ
ประเมินผล(A)

๑. ระบบบริหารจัดการ
ของโรงเรียนมีประสิทธิ
ภาพและมีประสิทธิผล
ร้อยละ ๘๓
๒. ครูทุกคนดําเนินการ
วิเคราะห์ผู้เรียนครบทุก
ขั้นตอน

๑. นักเรียนชั้นมัธยม

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓

และงานในโครงการ
พระราชดําริดอยตุง

๔๕. One Day One Word

๔๖. กิจกรรมการบูรณา
การการเรียนรู้ท้องถิ่น
ณ อุทยานแห่งชาติคลอง
ลาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ทุกคนได้รับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานโดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
รายการพื้นฐานให้
ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านประสบ
การณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น
นอกสถานศึกษา และ
มีความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวและ
สถานที่สําคัญๆ
ในประเทศ

ศึกษาปีที่ ๕/๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ทุกคนได้รับการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในรายการ
พื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
๒. นักเรียนเข้าร่วม

มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ใน
การศึกษาค้นคว้าและมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในและนอก
สถานศึกษา
๒. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และสถานที่สําคัญของ
กิจกรรมศึกษางานใน
โครงการพระราชดําริดอย จังหวัดเชียงราย
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
ตุง จังหวัดเชียงราย และมี
มีความพึงพอใจในการเข้า
ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ร่วมกิจกรรมวิชาการ
ความเป็นมาของพระ
ตําหนักดอยตุงและ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

๓. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับดาราศาสตร์ และ
วิธีการใช้แผนที่ดวงดาว
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายศึกษาดาราศาสตร์
นักเรียนสามารถสร้าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
องค์ความรู้ได้ด้วย
ปีที่ ๕ นําเสนอคําศัพท์
ตนเอง ค้นคว้าหา
ภาษาอังกฤษและ
ความรู้จากการอ่าน
ยกตัวอย่างประโยคหน้า
และใช้เทคโนโลยี
เสาธงตอนเช้า
สารสนเทศมีทักษะ
ภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างดี และสามารถ
นําเสนอผลงานได้
๑. เพื่อให้นักเรียนทุก ๑. วางแผน (p) ประชุม
คณะครูเพื่อวางแผนการ
คนได้รับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน ดําเนินการจัดกิจกรรม
๒. ดําเนินงานตาม
จบการศึกษาขั้น
กิจกรรม (D)

ร้อยละ ๘๓ ของนักเรียน
มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการ
นําเสนอผลงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓
มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ใน
การศึกษาค้นคว้า และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในและนอก

พื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานโดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
รายการพื้นฐานให้
ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านประสบ
การณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น
นอกสถานศึกษา
และมีความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้และ
การสร้างฝายต้นน้ําลํา
ธาร

๔๗. การแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้รับการศึกษา

- ประชุมคณะครูผู้สอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒
- ติดต่อประสานงาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
เพื่อนํานักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
- บันทึกข้อความขอ
อนุญาตจัดกิจกรรม
- บันทึกข้อความยืมเงิน
ตามกิจกรรม
- ค่าจ้างเหมารถ
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารมื้อ
กลางวัน นักเรียน จํานวน
๑๓๗ คน ครู จํานวน
๑๑ คน
- จัดทําคู่มือทัศนศึกษา
- จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน
กิจกรรม
- ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
คลองลาน
- ค่าของที่ระลึก
๓. นิเทศ กํากับ ติดตาม
- จัดทําคู่มือทัศนศึกษา
- จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน
กิจกรรม
- ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
คลองลาน
- ค่าของที่ระลึก
๓. นิเทศ กํากับ ติดตาม
(C)
๔. สรุปผลและประเมิน
ผล (A)
การจัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียนเพื่อ

สถานศึกษา
๒. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้
และการสร้างฝายต้นน้ํา
ลําธาร
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓
มีลักษณะอันพึงประสงค์

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดย
ได้รับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในรายการ
พื้นฐานให้ ได้แก่ ค่า
จัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

๔๘. กิจกรรมการแข่งขัน
ฟุตบอลจตุรมิตรเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จย่า

ส่งเสริมให้นักเรียนได้รัก
การออกกําลังกาย การ
ทํางานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 4
สี ทําการแข่งขันกีฬา
ทั้งหมด 5 ประเภท
ประกอบด้วย ฟุตบอล
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ
กรีฑา และกีฬาไทย
ดําเนินการแข่งขันนอก
รอบใช้เวลาประมาณ 2
สัปดาห์โดยให้เวลา
ชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละ
วัน และแข่งขันชิง
ชนะเลิศจํานวน 2 วัน
๑. เพื่อให้นักเรียน
การจัดการแข่งขันฟุตบอล
มีสุนทรียภาพทางด้าน จตุรมิตรเฉลิมพระเกียรติ
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
สมเด็จย่า เป็นการส่งเสริม
๒. เพื่อให้นักเรียน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มีสุขภาพกายและ
โรงเรียนที่เข้าร่วมการ
สุขภาพจิตที่ดี
แข่งขัน โดยเชิญที่เข้าร่วม
การแข่งขันทั้งสิ้น ๔
โรงเรียน ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนกําแพงเพชร
พิทยาคม
๒. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล
พิทยา
๓. โรงเรียนคณฑี
พิทยาคม
๔. โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร
จัดการแข่งขันแบบพบกัน
หมด นําทีมที่คะแนน
สูงสุดอันดับ ๑ และ ๒

ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากการจัดกิจกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมกีฬาสีภายใน

๑. ร้อยละของนักเรียนที่
มีสุนทรียภาพทางด้าน
กีฬา
๒. ร้อยละของนักเรียน
มีสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตที่ดี

๔๙. กิจกรรมบันทึกรัก
การอ่าน

เข้าไปชิงชนะเลิศ และ
ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๓
และ ๔ ชิงอันดับที่ ๓
๑. เพื่อให้นักเรียนมี - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อ่านหนังสือ
นิสัยรักการอ่าน
๖๐ เล่ม ภายในเวลา
๒. ผู้เรียนค้นคว้า
๑ ปีการศึกษา
หาความรู้จากการอ่าน
- มีคณะครูและนักเรียน
และใช้เทคโนโลยี
เข้าร่วมกิจกรรมครบ
สารสนเทศ สามารถ ๑๐๐ เปอร์เซนต์
บันทึกลงในสมุดรัก

ครูและนักเรียนอ่าน
หนังสือคนละ ๖๐ เล่ม
ภายในเวลา ๑ ปี
การศึกษา แล้วบันทึกลง
ในสมุดบันทึกรักการอ่าน

การอ่านได้

๕๐. กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและแหล่งเรียนรู้
ใกล้ตัว

๓. แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑. เพื่อให้นักเรียนมี - นักเรียนอ่านหนังสือ
นิสัยรักการอ่านรู้จัก บริเวณแหล่งเรียนรู้ใกล้
รักษาสาธารณสมบัติ ตัว และกิจกรรมต่างๆที่
ห้องสมุดจัดขึ้น ที่หอพัก
ของส่วนรวมและมี
และที่ต่างๆ ภายใน
คุณภาพตามมาตรฐาน โรงเรียน
การศึกษาสากลและ
รู้จักรักษาสาธารณ
สมบัติของส่วนรวม
๒. ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง จากแหล่ง

-มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน เช่น หอพัก
และที่ต่างๆ ภายใน
โรงเรียน
-ภายนอกโรงเรียนเช่น ที่
อ่านหนังสือในชุมชนของ
นักเรียนให้มากขึ้น ๘ จุด

เรียนรู้ที่จัดขึ้น
๕๑. ทัศนศึกษาชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๔/๓ นั่งรถราง
เที่ยวเมืองสองแคว จังหวัด
พิษณุโลก

๑. เพื่อให้นักเรียน
๑. ประสานงานสถานที่
ทุกคนได้รับการศึกษา จัดทัศนศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน ๒. นํานักเรียนไปทัศน
ศึกษายังจังหวัดพิษณุโลก
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
รายการพื้นฐานให้
๒. เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านประสบ
การณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เมืองสอง
แคว จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิต
ไทย ในแหล่ง
วัฒนธรรมอันเก่าแก่
และมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓
มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาค้นคว้า
และมีประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
๒. นักเรียนมีความ
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
สําคัญ ณ เมืองสองแคว
จังหวัดพิษณุโลก
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ เมืองสองแคว จังหวัด
พิษณุโลก

๕๒. “เรียนรู้ผ่านการนั่ง
รถราง เที่ยวตามตรอก ออก
ทางถนนยลเมืองสองแคว ”
( บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ )
จังหวัดพิษณุโลก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓

๑. เพื่อให้นักเรียน
๑. ประสานงานสถานที่
ทุกคนได้รับการศึกษา จัดทัศนศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน ๒. นํานักเรียนไปทัศน
ศึกษายังจังหวัดพิษณุโลก
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
รายการพื้นฐานให้
ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓
มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาค้นคว้า
และมีประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
๒. นักเรียนมีความ
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
สําคัญ ณ เมืองสองแคว
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ เมืองสองแคว จังหวัด
พิษณุโลก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านประสบ
การณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เมืองสอง
แคว จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิต
ไทย ในแหล่ง
วัฒนธรรมอันเก่าแก่
และมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์
๕๓. จัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอน

๕๔. ค่ายภาษาภูมิปัญญา

๑. เพื่อให้นักเรียน
มีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีกีฬา
๑. เพื่อให้นักเรียน
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
๑. เพื่อให้นักเรียนได้

ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเพื่อการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเล่น
กีฬา

๑. อบรมให้ความรู้

๑. ร้อยละของนักเรียน
ที่มีสุนทรียภาพทางด้าน
กีฬา
๒. ร้อยละของนักเรียน
ที่มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
๑. นักเรียนได้ฝึกฝนใช้

ไทย

๕๕. ตามรอยสุนทรภู่
ครูกวี

1.

ฝึกฝนใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารทั้ง ๕ กลุ่ม
สาระ คือ การอ่าน,
การเขียน, การฟัง
การดูและการพูด
หลักการใช้ภาษา
วรรณคดี และ
วรรณกรรม
๒. เพื่อให้นักเรียน
รู้คุณค่า รัก ภาคภูมิใจ
และมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาไทย
๓. เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความเป็น
ประชาธิปไตย
๔. เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้บูรณาการ
ภายในกลุ่มสาระ
๑. เพื่อเผยแพร่ประวัติ
ผลงานและเกียรติคุณ
ของสุนทรภู่
๒. เพื่อให้นักเรียน
และบุคคลทั่วไป
สนใจ และตระหนัก
ถึงคุณค่าภาษาไทย
๓. เพื่อเป็นการ
บริการวิชาการด้าน
ภาษาไทยให้แก่
นักเรียน รวมทั้งเป็น
การทํานุบํารุง
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ภาษาไทย
๔. เพื่อฝึกให้นักเรียน
ได้ทํางานร่วมกันเป็น

๒. ภาษาพาสนุก
๓. เอกลักษณ์ไทย
๔. ภูมิปัญญาไทย
๕. นิทรรศการรักษ์ไทย

ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้ง
5 สาระ คือ การอ่าน,
การเขียน, การฟัง, การดู
และการพูด
หลักการใช้ภาษา และ
วรรณคดีและวรรณกรรม
๒. นักเรียนรู้คุณค่า รัก
ภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่
ดีต่อภาษาไทย
๓. นักเรียนได้ฝึกการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น มี
ความเป็นประชาธิปไตย
๔. นักเรียนได้เรียนรู้
บูรณาการภายในกลุ่ม
สาระ

๑. จัดตกแต่งเวทีสถานที่
๒. ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
๓. การประกวด/แข่งขัน
๔. กิจกรรมในหอ
ประชุม

2.

๑. เผยแพร่ประวัติ
ผลงานและเกียรติคุณของ
สุนทรภู่
๒. นักเรียนและบุคคล
ทั่วไปสนใจ และ
ตระหนักถึงคุณค่า
ภาษาไทย
๓. เป็นการบริการ
วิชาการด้านภาษาไทย
ให้แก่นักเรียน รวมทั้ง
เป็นการทํานุบํารุง
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ภาษาไทย
๔. นักเรียนได้ทํางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และ
มีความเป็นประชาธิปไตย

หมู่คณะ และมีความ
เป็นประชาธิปไตยเพื่อ
บูรณาการการเรียนรู้
กับกลุ่มสาระอื่นๆ
๕๖. ห้องเรียนแห่งคุณค่า ๑. เพื่อพัฒนาสื่อและ ๑. มุมผลงานนักเรียน
ห้องสาระภาษาไทย
แหล่งเรียนรู้ ห้องศูนย์ ๒. มุมความรู้
ภาษาไทย
๓. มุมสืบสานงาน
๒. เพื่อให้ครูและ
พระราชดําริ
นักเรียนได้ใช้ห้อง
๔. มุมวิถีไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
มีคุณค่า และมี
4.
ความสุข
3. ๓. เพื่อใช้เป็นห้อง
รวบรวม และแสดง
ผลงานสาระการเรียน
รู้ภาษาไทยของครู
และนักเรียน
๕๗. พัฒนาครูกลุ่มสาระ ๑. เพื่อให้ครูมีความรู้ ๑. เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ภาษาไทยจัดการ ความสามารถในการจัด ๒. ประสิทธิภาพ
เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
กิจกรรมการเรียน
การจัดการเรียนรู้
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ๓. อบรมครูภาษาไทย
สําคัญ การผลิตสื่อ
๔. ไปศึกษาดูงาน
นวัตกรรมใช้ในการ ๕. นิทรรศการครูมือ
จัดการเรียนรู้
อาชีพ
๒. เพื่อให้ครูจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมี

เพื่อบูรณาการการเรียนรู้
กับกลุ่มสาระอื่นๆ

๑. พัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ห้องศูนย์
ภาษาไทย
๒. ครูและนักเรียนได้ใช้
ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมี
คุณค่า และมีความสุข
๓. ใช้เป็นห้องรวบรวม
และแสดง ผลงานสาระ
การเรียน รู้ภาษาไทยของ
ครูและนักเรียน

๑. ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ การผลิตสื่อนวัตกรรม
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
๒. ครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การทดสอบระดับชาติสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ในการ
ทดสอบระดับชาติสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศ
๕๘. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการ

๑. เพื่อให้นักเรียน
๑. อ่านอย่างมีคุณภาพ
สามารถใช้เทคโนโลยี ๒. เขียนอย่างมีคุณภาพ

๑. ให้นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการศึกษา

เรียนรู้ภาษาไทย

ในการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน
๓. เพื่อให้นักเรียน
สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ
ได้ เพื่อเข้าสู่ระดับ
สากล
1. ๔. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระภาษาไทยสูงขึ้น
๕๙. วันสําคัญต่อสถาบัน ๑. เพื่อให้นักเรียนมี
ชาติ ศาสนา และ
คุณธรรมจริยธรรม
พระมหากษัตริย์
๒. นักเรียนสามารถ
นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดํารงชีวิต
๓. นักเรียนสามารถนํา
หลักประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขมาใช้ใน
การดํารงชีวิตและมี
ความสํานึกในความ
เป็นชาติไทย
๖๐. กิจกรรมพัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ครูและบุคลากรเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
การปฏิบัติตนตาม
ระเบียบและข้อบังคับ
เกี่ยวกับงานประกัน

๓. ฟัง ดู พูดดีมีคุณภาพ หาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
๔. ใช้ภาษาอย่างมี
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ
๒. นักเรียนมีนิสัย
๕. คุณค่าวรรณคดีและ รักการอ่าน
วรรณกรรม
๓. นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ ได้ เพื่อ
เข้าสู่ระดับสากล
2. ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระภาษา
ไทยสูงขึ้น

จัดกิจกรรมวันสําคัญต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

นักเรียนร้อยละ ๘๓
ตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าที่ของ ความรับผิด
ชอบต่อบทบาทหน้าที่
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การสืบสานงาน
พระราชดําริ
๑. เขียนโครงการเสนอ ครูและบุคลากรโรงเรียน
ขออนุมัติ (P)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พระศรีนครินทร์
ดําเนินงาน(P)
กําแพงเพชร ทุกคน
๓. ดําเนินงานตาม
มีความเข้าใจบทบาท

คุณภาพภายใน
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร

กิจกรรม (D)
- ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการดําเนินงาน
เพื่อเตรียมความพร้อม
และดําเนินกิจกรรม
ระยะที่ ๑
- ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการดําเนินงาน
เพื่อเตรียมความพร้อม
และดําเนินกิจกรรม
ระยะที่ ๒
๔. ดําเนินการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
๕. นิเทศ กํากับ ติดตาม
(C)
๖. สรุปผลและ
ประเมินผล (A)

หน้าที่ การปฏิบัติตน
ตามระเบียบและข้อบังคับ
เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพภายใน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จําเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
กําหนดขึ้น

๓.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๐๐

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด
๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น

๕.๐๐

๕.๐๐

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ ๖ –
๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาได้สรุปผลการประเมิน
ดังต่อไปนี้
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่
ลาดับที่ ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
๑
๗
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
ดีมาก
สถานศึกษา
๒
๘
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
ดีมาก
สถานศึกษาและต้นสังกัด
๓
๙
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
ดีมาก
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

๔

๑๐

๕

๑๑

๖

๑๒

๗
๘
๙

๓
๑
๒

๑๐
๑๑

๔
๖

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาท
ของสถานศึกษา
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน
เป็นสําคัญ

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับดี ได้แก่
ลาดับที่ ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
๑
๕
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
พอใช้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการค้นคว้าทางสื่อคอมพิวเตอร์และจากการอ่านอย่าง
สมดุลกัน โดยเน้นการอ่านและการใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพ และอัตถรส จากการ
อ่าน รวมทั้งเกิดจินตนาการในการอ่าน อันจะส่งผลต่อการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน โดยครูในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียน รู้ควรร่วมกันวางแผนจัดสัดส่วนประเภทของงานที่ต้ องค้นคว้าจากแหล่ง ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๑ ปีการศึกษา
๒) สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ผู้ เรียนที่เข้ามาใหม่ ในระดับชั้น
มัธยม ศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ก่อนการเรียนการสอนปกติในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพื้นความรู้
พร้อมที่จะศึกษาต่อ ไม่เป็นภาระในการออกแบบการเรียนรู้ของครูผสอน
ู้
รวมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูนําความรู้มาใช้ผลิตสื่อที่มีความ
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๑ ปีการศึกษา

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน หามาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากยุง
ภายในสถานศึกษา เนื่องจากบริเวณรอบอาคารต่างๆ เป็นสวนป่า มียุงจํานวนมากในช่วงเช้าและเย็น โดย
ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิดแก้ปัญหาในรูปแบบโครงงาน และมีก ารวางแผนงานเป็นโครงการพิเศษ เพื่อ
ขยายผลสู่ชุมชนด้วย ควรดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน๒ ปีการศึกษา
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเช่น
กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ การ
อภิปรายโต้วาที บทบาทสมมุติ สถานการณ์จํา ลอง เป็นต้น มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําสื่อการเรียนรู้ที่
เป็นสื่อเทคโนโลยีและสื่อธรรมชาติ รวมทั้งให้มีการประเมินผลการนําความรู้จากการอบรมมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และควรดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒ ปีการศึกษา
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรมีการให้ความรู้กับบุคลากรทุกคนให้เกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้ทุกคนเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ
ทํางาน
ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานในทุกฝ่ายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๑ ปีการศึกษา

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ด(Good
ี
Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สถานศึกษาได้จัดทําโครงการร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยากร (ธนาคารขยะรีไซเคิล ) แก้ปัญ หาภาวะ
โลกร้อน สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนช่วยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนทุก
คน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถจัดการขยะในชุมชนตนเองอย่างเป็นระบบ ประสบ
ความสําเร็จจนเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยจาก
หน่วยงานต่างๆ มากมาย
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๙.๗๕
๙.๑๕
๙.๗๗
๘.๔๙
๑๐.๕๘

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้

๑๐.๐๐

๘.๐๐

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕

ดีมาก

๕.๐๐
๑๐๐.๐๐

๕
๘๕.๗๔

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก คะแนน
(มัธยมศึกษา)
(คะแนน) ที่ได้
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ดีมาก
ดี

ระดับ
คุณภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุ ประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๕.๗๔
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง [ ไม่รับรอง
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
พิ
ม
พ์

น้าหนัก
(คะแนน)
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

คะแนน
ที่ได้
๙.๗๕
๙.๑๕
๙.๗๗
๘.๔๙
๑๐.๕๘

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐.๐๐

๘.๐๐

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๘๕.๗๔ ดี

๑. สรุปข้อมูลจากผลการประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่น
โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรม ราช
ชนนี จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้ อต่อโรงเรียนคือชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนการทํา
กิจกรรมต่างๆ ของ โรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นําทางวิชาการ มีการบริหารจัดการที่
ดี มีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้
นอกจากนี้นักการเมืองและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ยังให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน ทํา
ให้โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการส อนอย่างหลากหลายเพิ่มขึ้น การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันของกลุ่ม สาระต่างๆจัดจ้างครูในรายวิชา
ที่ขาดแคลน เช่น พลศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัย มาพัฒนาการเรียนการสอน มี
การนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การดําเนินการพัฒนาในอนาคตคือ การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการสอนสู่ระบบที่ทันสมัยในหลาย
รูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริม
ให้ครูจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนการทํางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ สร้า
ง
บรรยากาศให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มุ่งให้เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีเด่นและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
๑๔. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
๑. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทางวิชาการมีการวางแผนงานพัฒนาวิชาการอย่างเป็นระบบ มอบหมาย
งานให้คณะครูรับผิดชอบและกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด ดําเนินงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ขณะเดียวกันก็มี
การอบรมพัฒนาให้ความรู้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ เรียนและขยายผล
นําความรู้ไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้การดําเนินงานด้านวิชาการประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุน
งบประมาณแก่โรงเรียน ทําให้โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโล ยีต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในการ
พัฒนาการศึกษา การบริหารจัดการในงาน ๔ ฝ่ายมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นระบบ คณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของ
หลักสูตร และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการวาง แผนจัดทําโครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. สถานศึกษามีการวางระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการวางแผนจัดทํา

โครงการพัฒนาครอบคลุมทุกมาตรฐานของสถานศึกษา รวมทั้งจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง
ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน มีการดําเนินงานตามแผน มีคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
และรายงานผลในที่ประชุมครูเป็นประจําทุกเดือน มีการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิน้
ทุกโครงการ แล้วจัดทํารายงานการ ประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและรายงาน ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการ วางแผนพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไปอย่างเป็นระบบ
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน ได้รับการดูแลด้าน โภชนาการที่
ดีจากสถานศึกษา มีการส่งเสริมการออกกําลังกายผ่านกิจกรรมในและนอกหลักสูตร ในกิจกรรมชุมนุม
ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลายทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ นันทนาการ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จนผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมแข่งขันทั้งระดับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจําทุกปี สร้าง
ชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่
๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจํานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยระดับชาติ เฉลี่ย ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพพอใช้

๒. ครูทุกคนมีการนําผลการประเมินผู้เรียนมาวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดสอนซ่อมเสริม
ให้กับผู้เรียน แต่ครูบางส่วนมีการดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง และไม่ทั่วถึงผู้เรียนทุกคน ขาดการติดตามผลการ
พัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งครูบางส่วนยังมีการจัดการเรียนการ
สอนไม่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดทําสื่อยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้

บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงานกิจการนักเรียน โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ PDCA
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๒. งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๓. งานทะเบียน การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕. งานห้องสมุด
๖. งานแนะแนว
๗. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๘. งานศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์
๙. งานสํานักงานวิชาการ
๑๐. งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล

๑. งานจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ
๒. งานแผนงานและโครงการ
๓. งานการเงินและบัญชี
๔. งานพัสดุและสินทรัพย์
๕. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
๖. งานระบบควบคุมภายใน
๗. งานสวัสดิการครู
๘. งานสํานักงานบริหารงาน
งบประมาณ
๙. งานพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๑๐. งานประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนและบุคลากร
๑๑. งานสารสนเทศและ
เครือข่ายข้อมูล
๑๒. งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๑. งานวางแผนอัตรากําลัง
๑. งานประชาสัมพันธ์
และกําหนดตําแหน่ง
๒. งานอาคารสถานที่และ
๒. งานสรรหาและการบรรจุ
สิ่งแวดล้อม
แต่งตั้ง
๓. งานโสตทันศึกษา
๓. งานเสริมสร้างประสิทธิ
๔. งานบริการสาธารณะ
ภาพในการปฏิบัติราชการ
๕. งานยานยนต์และพาหนะ
๔. งานวินัยและการรักษา
๖. งานสหกรณ์โรงเรียน
วินัย
๗. งานปฏิคม
๕. งานการออกจากราชการ
๘. งานเวรรักษาความปลอดภัย
๖. งานสารบรรณ
และทรัพย์สินทางราชการ
๗. งานเลขานุการคณะกรรม
(เวรกลางคืน)
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. งานสํานักงานกลุ่มบริหารงาน
๘. งานจัดทําคํารับรองปฏิบัติ
ทั่วไป
ราชการ
๑๐. งานนิเทศติดตามและ
๙. งานสารสนเทศ
ประเมินผล
และเครือข่ายข้อมูล
๑๐. งานเวรรักษา
ความปลอดภัยและทรัพย์สิน
ทางราชการ
๑๑. งานสร้างขวัญกําลังใจครู
คลากรภายในโรงเรี
อัตลักษณ์และบุและเอกลั
กษณ์ขยนองสถานศึกษา
๑๒. งานสํานักงาน
บริหารงานบุคคล
๑๓. งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

๑. งานเลขานุการภาคี ๔ ฝ่าย
๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๓. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๔. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน
๕. งานกิจกรรมทั่วไป
๖. งานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและ
TO BE NUMBER ONE
๗. งานหอพัก
๘. งานส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน
๙. งานกิจกรรมโรงเรียนกับ
ชุมชน
๑๐. งานเวรรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน
ทางราชการ (เวรหอพักชาย)
๑๑. งานสํานักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน
๑๒. งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล

สถานศึกษาร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษา สามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร สืบสานงานพระราชดําริ และสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากลภายในปี
๒๕๕๙
พันธกิจ
๑. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นคนดีมีศักยภาพเป็นพลโลกและสืบสานงาน
พระราชดําริ
๒. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
๕. ส่งเสริมการบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคนดีมีศักยภาพเป็นพลโลกมีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข และสืบ
สานงานพระราชดําริ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ยิ้ม ประนม ก้ม ขาน ความภูมิฐาน นักเรียน สว.กพ.”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สืบสานงานพระราชดําริ
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินการของสถานศึกษา เช่น ในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้านหลักสูตร และการ
เรียนการสอน สิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ การจัดองค์กร การพัฒนาวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาของชุมชน จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้แสดงบทบาทในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ตามที่หลักสูตรและสังคมต้องการอีกทั้งสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนเพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองมั่นใจว่าสถานศึกษามีแผนและดําเนินการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มใจ
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม มีความสํานึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสืบสานงานพระราชดําริ

บทที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งชี้)
๑.โครงการพัฒนา
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ ๒
นักเรียนให้มีคุณธรรม มี ๑. นักเรียนทุกคนได้รับ ๑.นักเรียนร้อยละ๑๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔
ความสํานึกในความเป็น การพัฒนาให้มีคุณธรรม มี ได้รับการพัฒนาให้ มี
มาตรฐานที่ ๑๕
ชาติไทย ยึดมั่นใน
ความสํานึกในความเป็น คุณธรรม มีความสํานึก ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – ๑๕.๒
ระบอบประชาธิปไตย
ชาติไทย ยึดมั่นในระบอบ ในความเป็นชาติไทย ยึด
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประชาธิปไตยอันมี
มั่นในระบอบประชาธิปประมุข อนุรักษ์
พระมหากษัตริย์เป็น
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์
สิ่งแวดล้อมสามารถนํา ประมุข อนุรักษ์
เป็นประมุข อนุรักษ์
หลักปรัชญาของ
สิ่งแวดล้อมสามารถนํา
สิ่งแวดล้อมสามารถนํา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ หลักปรัชญาของ
ในการดํารงชีวิต
พอเพียงมาใช้ในการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
ดํารงชีวิต
ในการดํารงชีวิต
-เสียงตามสายด้วยสาระ ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
ภาษาไทย
๑.นักเรียนมีคุณธรรม มี
๑. นักเรียนร้อยละ
-การอบรมคุณธรรม
ความสํานึกในความเป็น ๙๐.๓๓ มีคุณธรรม มี
จริยธรรมและปลูกฝัง
ชาติไทย ยึดมั่นในระบอบ ความสํานึกในความเป็น
คุณธรรม วันสําคัญทาง ประชาธิปไตยอันมี
ชาติไทย ยึดมั่นใน
ศาสนาในวันศุกร์
พระมหากษัตริย์เป็น
ระบอบประชาธิปไตย
-การเข้าค่ายพุทธบุตร
ประมุข อนุรักษ์
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ม.๑ , ม.๔
สิ่งแวดล้อมสามารถนํา
ประมุข อนุรักษ์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมสามารถนํา
พอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต

โครงการ

เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งชี้)

-เศรษฐกิจพอเพียง
-จิตอาสาพัฒนาสังคม
-ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
-วันสําคัญของลูกเสือ
เนตรนารี
-พัฒนากิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี
-นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
-พัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
-ร่วมมือร่วมใจรู้ใช้
ทรัพยากร (ธนาคารขยะ)
-เทิดทูนสถาบันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เทิดไท้องค์ราชัน
-ยิ้มประนมก้มขานความ
ภูมิฐานนักเรียนสว.กพ.
-วันสําคัญต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
-วันไหว้ครู
-ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

โครงการ

๒. พัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการใช้

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดํารงชีวิต

เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ด้านปริมาณ
๑.นักเรียนทุกคนได้รับ

ด้านปริมาณ
๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (มาตรฐานที/่
ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการศึกษาหาความรู้ มี
นิสัยรักการอ่านและ
สามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น
เลิศทางวิชาการสามารถ
แข่งขันในระดับสากล
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
-สอนเสริม
-มุมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
-โครงงานวิทยาศาสตร์
-จรวดขวดน้ํา
-นิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
-ยุวชนโอลิมปิก
-แข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
-ค่ายคณิต
-ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ amath
-การพัฒนาห้องเรียน
อาเซี่ยน
โครงการ

-Vocabulary Hunter
-One day one word
-Christmas Day
-ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษา

การพัฒนาให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการศึกษาหาความรู้ มี
นิสัยรักการอ่านและ
สามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเองมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ สามารถ
แข่งขันในระดับต่างๆ

ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการศึกษาหา
ความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
และสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ

ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการศึกษาหา
ความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
สามารถแข่งขันในระดับ
ต่างๆ

ด้านคุณภาพ
๑.นักเรียนร้อยละ๘๘.๓๑
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการศึกษาหาความรู้
มีนิสัยรักการอ่านและ
สามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเองมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ

เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔
มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (มาตรฐานที/่
ตัวบ่งชี้)

-ค่ายเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน Chinese
Day Camp
-ค่ายภาษาอังกฤษสะกิด
ต่อมความกล้า
-เปิดโลกภาษา ก้าวไกลสู่
อาเซียน
-ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาสังคมศึกษา
- พัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
-พัฒนาทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
-พัฒนาการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
-พัฒนาระบบ Leased line
internet
-โลกกว้างทางการศึกษา
-รอบรู้กับ กยศ.
-แนะแนวดีชีวีมีสุข
โครงการ

-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว

-พัฒนาระบบการจัดการ
ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน
สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้
-กิจกรรมบันทึกรักการ
อ่าน

เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (มาตรฐานที/่
ตัวบ่งชี้)

-ยุวชนประกันภัย
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรี ยนเป็น
ผู้มีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
-ตามรอยสุนทรภู่ครูกวี
-ผลสัมฤทธิ์ทางการกีฬา
-การแข่งขันฟุตบอลจตุร
มิตรสามัคคี
-การแข่งขันกีฬาสีประดู่
แดงเกมส์
-การส่งเสริมวัฒนธรรม
ด้านศิลปะ ดนตรีไทย
และดนตรีสากล
-พัฒนาความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ
โครงการ

ด้านปริมาณ
๑.นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นผู้มี
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬามี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

ด้านปริมาณ
๑.นักเรียนร้อยละ๑๐๐
ได้รับการส่งเสริมให้เป็น
ผู้มีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬามี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

ด้านคุณภาพ
๑.นักเรียนเป็นผู้มี
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬามี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

ด้านคุณภาพ
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๑.๙๘
เป็นผู้มีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
กีฬามีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

-พัฒนาความเป็นเลิศ
ทางด้านนาฏศิลป์
-TO BE NUMBER
ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด
-โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพมุ่งสู่ระดับเพชร
-ใส่ใจสุขภาพนักเรียน
หอพัก
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ - ๑.๖

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (มาตรฐาน
ที่/ตัวบ่งชี้)

โครงการ

๑. พัฒนาครูให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้
-นิทรรศการเรียนรู้สู่โลก
วิชาการ
-สนับสนุนงานวิจัยใน
ชั้นเรียน
-นิเทศการสอน
-พัฒนาครูด้านการผลิต
สื่อการเรียนการสอน
โครงการ

๒. ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้
- ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําข้อมูลผลการเรียน
ของนักเรียนด้วย
โปรแกรม Bookmark51

เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ด้านปริมาณ
๑.ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาและสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

ด้านปริมาณ
๑.ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การพัฒนาให้มี
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ

ด้านคุณภาพ
๑.การจัดการเรียนการสอน
ของครูมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ด้านคุณภาพ
๑.ครูร้อยละ ๘๔.๓๒
จัดการเรียนการสอนของ
ที่มี ประสิทธิภาพสอด
คล้องกับพระราชบัญญัติ
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๒
ด้านปริมาณ
๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานและ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๒ร้อยละ ๗๙
ด้านปริมาณ
๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านคุณภาพ
๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านคุณภาพ
๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ ๘๘.๑๓
ปฏิบัติงานได้อย่างมี

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (มาตรฐาน
ที่/ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๖
มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (มาตรฐาน
ที่/ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙
มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖

-พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-นิเทศภายใน (ประกวด
ห้องเรียนดีเด่น)
-อบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ทางคอมพิวเตอร์
-อบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ทางคอมพิวเตอร์
-อบรมสัมมนากลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ/กิจกรรม

๓.พัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสูตร
สถานศึกษา มีกิจกรรม
คือ พัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสูตร
สถานศึกษา

ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (มาตรฐาน
ที่/ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙

ด้านปริมาณ
๑.ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีวิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

ด้านปริมาณ
๑.ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีวิจัยในชั้น
เรียนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ ๑๐
หลักสูตรแกนกลาง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑

ด้านคุณภาพ
๑.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑

ด้านคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๘๐.๗๕
โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนองมาตรฐาน
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
การศึกษาของ
คุณภาพ)
คุณภาพ)
สถานศึกษา (มาตรฐาน
ที่/ตัวบ่งชี้)
๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนมี ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ ๘
ระบบบริหารจัดการที่มี ๑.ทุกกลุ่มสาระ ฝ่าย
-ทุกกลุ่มสาระ ฝ่าย งาน ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖
คุณภาพและมี
งาน นําระบบการ
นําระบบการบริหารงาน มาตรฐานที่ ๑๒
ประสิทธิภาพ
บริหารงานแบบมีส่วน แบบมีส่วนร่วมมาใช้ใน ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๖
มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ร่วมมาใช้ในการ
การดําเนินงานและมี
-อบรมเพื่อพัฒนา
ดําเนินงานและมีระบบ ระบบการนิเทศ กํากับ
ระบบงานประกัน
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ติดตามและประเมินผล
คุณภาพภายในและ
และประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน
ด้านคุณภาพ
-อบรมเพื่อพัฒนา
ด้านคุณภาพ
๑.ระบบบริหารการ
ระบบงานประกัน
๑.ระบบบริหารการ
จัดการของโรงเรียนมี
คุณภาพภายในและ
จัดการของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและมี
ระบบควบคุมภายใน
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ร้อยละ
-อบรมเพื่อพัฒนาและ ประสิทธิผล
๘๙.๖๕
ส่งเสริมระบบงาน
แผนงานเพื่อสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ
-พัฒนาและปรับปรุง
ห้องสระประทุม 2

-ปรับปรุงและพัฒนางาน
โสตทัศนศึกษา
๒. ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
อาคารสถานที่
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
โครงการ

ด้านปริมาณ
๑.โรงเรียนมีอาคาร
สถานที่บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้
อย่างเพียงพอ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑๑
๑. โรงเรียนมีอาคาร
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๓
สถานที่บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้
อย่างเพียงพอ
ผลสาเร็จ
สนองมาตรฐาน
(เชิงปริมาณและ
การศึกษาของ
คุณภาพ)
สถานศึกษา (มาตรฐาน
ที่/ตัวบ่งชี้)
-จัดทําห้องสมุด
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
วิทยาศาสตร์
๑.อาคารสถานที่
๑.อาคารสถานที่
-ปรับปรุงและจัดทําสวน มีบรรยากาศและ
มีบรรยากาศและ
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
-ปรับปรุงและซ่อมแซม เรียนรู้
เรียนรู้ ร้อยละ๗๙.๘
ห้องปฏิบัติการทางวิ
วิทยาศาสตร์
-พัฒนาและปรับปรุง
ห้องคณิตศาสตร์
-ห้องเรียนแห่งคุณค่า
ห้องเรียนภาษาไทย
-พัฒนาห้องกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
-พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางสังคม
ศึกษา
-พัฒนาห้องเรียน
คอมพิวเตอร์
-พัฒนาห้องการงาน
อาชีพ
-พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการศิลปะ
-พัฒนาและปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
-ปรับปรุงและพัฒนา
หอพักนักเรียน
-ปรับปรุงและซ่อมแซม
และพัฒนาอาคาร
สถานที่

โครงการ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มาตรฐานที/่
ตัวบ่งชี้)

-ปรับภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม
-พัฒนาห้องศูนย์วิทย
บริการ “พรประภา”
Resoure Center
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและ
สถานศึกษา (มาตรฐานที/่
คุณภาพ)
คุณภาพ)
ตัวบ่งชี้)
๑. ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ ๙
ส่วนร่วมและสนับสนุน ๑.คณะกรรมการ
๑.คณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓
ทรัพยากรต่าง ๆในการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการศึกษาของ
ชมรมผู้ปกครองและครูมี ชมรมผู้ปกครองและครูมี
โรงเรียน
ส่วนร่วมตลอดจนให้การ ส่วนร่วมตลอดจนให้การ
มีกิจกรรมต่าง ๆดังนี้
สนับสนุนทรัพยากร
สนับสนุนทรัพยากร

-ค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย ต่างๆในการจัดการศึกษา
-เยี่ยมบ้านนักเรียน
ของโรงเรียนร้อยละ๑๐๐
-สานสัมพันธ์โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
กับชุมชน
๑.จัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนและได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน
อย่างสม่ําเสมอและมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ

ต่างๆในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนร้อยละ๑๐๐
ด้านคุณภาพ
๑.การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนและได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน
อย่างสม่ําเสมอและมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ
๗๔.๓๓

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
๒.ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ ด้านปริมาณ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
๑.ทุกกลุ่มสาระการ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เรียนรู้มีการใช้แหล่ง
ในการศึกษาค้นคว้า
เรียนรู้ในชุมชนและภูมิ
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
ปัญญาท้องถิ่น
๑.สว.กพ.ปันรักให้โลก
๒.การพัฒนาลานธรรม ด้านคุณภาพ
๑.ครูและนักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มาตรฐาน
ที่/ตัวบ่งชี้)
ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑๓
๑.ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
การใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

๓.ส่งเสริมให้โรงเรียน
และชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
-ปัจฉิมนิเทศ
-แนะแนวน้องมาร่วมรั้ว
มหาวิทยาลัย
-ให้บริการอาคารสถานที่

ด้านปริมาณ
๑.ชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของโรงเรียน
ร้อยละ ๙๓.๒๕

ด้านปริมาณ
๑.โรงเรียนให้การบริการ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร
สถานที่และบุคลากรแก่
ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๐ ของชุมชนที่มาขอใช้
บริการ
ด้านคุณภาพ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ด้านคุณภาพ
๑.ครูและนักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ร้อยละ๘๑.๗๕

ด้านคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓
มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒

แก่ชุมชน
-ประชาสัมพันธ์

๑.โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

๑.โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสืบสานงานพระราชดําริ
โครงการ
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คุณภาพ)
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
มีการสืบสานงาน
๑.โรงเรียนมีกิจกรรม
๑.โรงเรียนจัดกิจกรรม งาน
พระราชดําริ
งานและโครงการที่
และโครงการที่ดําเนินการ
มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ดําเนินการตามแนว
ตามแนวทางการสืบสาน
-ประดิษฐ์ของใช้จาก
ทางการสืบสานงานตาม งานตามพระราชดําริทุก
วัสดุธรรมชาติและวัสดุ พระราชดําริ
กิจกรรมที่กําหนดตาม
ในท้องถิ่นเพื่อสร้าง
แผนปฏิบัติการ
ด้านคุณภาพ
ทักษะอาชีพให้แก่
ด้านคุณภาพ
๑.โรงเรียนมีการ
นักเรียน
๑.โรงเรียนมีการดําเนิน
ดําเนินงานตามแนวทาง งานตามแนวทาง
-วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พระราชดําริ
พระราชดําริ
ทราบรมราชชนี
-บริจาคโลหิต
-การละเล่นไทย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มาตรฐาน
ที่/ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ – ๑๔.๒
มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – ๑๕.๒
มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐.๗

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
โครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
เทิดไท้องค์ราชัน

เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ด้านปริมาณ
นักเรียนจํานวน ๘๒๑
คน ได้รับการป้องกันจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
สามารถหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ
ด้านคุณภาพ
๑. นักเรียนสามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ
๒. ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน
๓. นักเรียนมีความ
จงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ

ด้านปริมาณ
๑.นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับการป้องกันจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและ
สามารถหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศด้าน
คุณภาพ
๑. นักเรียนสามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ
๒. ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน
๓. นักเรียนมีความ
จงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓

สถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการ

สถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งชี้)
ยิ้ม ประนม ก้มขาน ความ ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑๔
ภูมิฐาน นักเรียน สว.กพ. นักเรียนโรงเรียนเฉลิม นักเรียนโรงเรียนเฉลิม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑- ๑๔.๒
พระเกียรติสมเด็จพระศรี พระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร
นครินทร์ กําแพงเพชร
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
โรงเรียน มีระเบียบวินัย มี คุณลักษณะตามอัต
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ลักษณ์ของโรงเรียน มี
ร้อยละ ๙๐
ระเบียบวินัยมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีสามารถ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
เหมาะสม
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
สุขภาพระดับเพชร
-นักเรียน และบุคคล
-นักเรียน และบุคคล
ภายในโรงเรียนเฉลิมพระ ภายในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร
นครินทร์ กําแพงเพชร
จํานวน ๘๔๐ คน
จํานวน ๘๔๐ คนเข้าร่วม
กิจกรรม
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
-นักเรียน และบุคคล
ภายในโรงเรียนเฉลิม พระ -นักเรียน และบุคคล
เกียรติสมเด็จพระศรี
ภายในโรงเรียนเฉลิมพระ
นครินทร์ กําแพงเพชรมี เกียรติสมเด็จพระศรี
สุขภาพกายและสุขภาพจิต นครินทร์ กําแพงเพชรมี
ที่ดี ร้อยละ ๑๐๐
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ
๑๐๐

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มี ๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้ ( น้้าหนักคะแนน ๓๐ คะแนน )
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (๕ คะแนน)
น้าหนัก คะแนน
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กําลังกายสม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

๐.๕

๐.๔๕

๕

๐.๕

๐.๔๒

๕

๑.๐๐

๐.๙๓

๕

๑.๐๐

๐.๙๑

๕

๑.๐๐

๐.๙๒

๕

๑.๐๐

๐.๙๔

๕

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่น ใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากกการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /
นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการตาม
จินตนาการ

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
วิธีการพัฒนา

๔.๕๗

๓๐
๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๑ ดังนี้
- กีฬาสีภายในโรงเรียน
- กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลจตุร
มิตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
- กิจกรรมร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน สพฐ.
- กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลธนาคาร
โรงเรียน(ธ.ออมสิน)
- จัดทําข้อมูลน้ําหนักส่วนสูงของ
นักเรียน
- จัดทําข้อมูลการทดสอบ
สมรรถภาพทาง กายของนักเรียน
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
- กิจกรรม To Be Number One- กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรี
- กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน
ศิลปะ
-กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางด้านนาฏศิลป์นโยบายเรียนฟรี

๑๕ ปี
- กิจกรรมนิทรรศการการเรียนรู้
สู่โลกวิชาการ

โรงเรียนมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี คน เก่ง และมีความสุข โดยจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวกับด้านสุนทรียภาพ
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ทุกฝ่ายมีความตระหนักเด่นชัด
ความพยายามในการปฏิบัติ โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีในการพัฒนาผู้เรียน
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
การแข่งขัน
ฟุตบอลจตุมิตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน ดนตรี กิ จกรรมเหล่านี้มีทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี และเน้นให้ผู้เรียนมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงและ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย เช่นการตรวจสุขภาพ
ประจําปี การชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงภายใต้กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริ มสุขภาพและกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ
นักเรียนหอพัก เป็นแบบอย่างที่ดี มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกับ
หน่วยงานภายนอก มีการเจริญเติบโตสมวัย หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุข ซึ่งได้รับการดูแลอย่างดี
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้ระบบดูแลช่วยเ หลือนักเรียน รู้จักและ เข้าใจตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความมั่นคงในอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้
อย่างเหมาะสมและมีจิตสาธารณะภายใต้กิจกรรมสายสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน และยังสามารถคิด
วิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานสู่ ชุมชนโดยกิจกรรมโครงงานและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดนตรี จัดแสดง
นิทรรศการในวันเปิดโลกวิชาการโดยสร้างผลงานได้ด้วยความภาคภูมิใจ
วิธีการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิด รู้จั กคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในเทคโนโลยี
มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ภายใต้ ความพอเพียง พานักเรียนไปทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง เช่น งานสิ่งประดิษฐ์
ศูนย์หัตถกรรม โดยกิจกรรมเรียนฟรี ๑๕ ปี เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเกิดชิ้นงานที่
หลากหลาย
จัดแสดงนิทรรศการผลงาน ให้นักเรียนได้นําเสนอผลงานต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เ พื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมี
ความสัมพันธ์อันดียอมรับผู้อื่นและให้เกียรติผู้อื่น โดยกิจกรรมนิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกวิชาการ

ผลการพัฒนา
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ( ๕ คะแนน )
น้าหนัก คะแนน ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๒.๑

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญํูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

๒.๐๐

๑.๙๗

๕

๑.๐๐

o.๙๓

๕

๑.๐๐

o.๙๔

๕

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐

๔.๗๘

๒๐
๕

โรงเรียนได้ดําเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
- กิจกรรมการอบรม และ
ประกวด มารยาทไทย
- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
- กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันภาษาไทย
- กิจกรรมค่ายภาษาภูมิปัญญา
ไทย
-กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
-วันคริสมาสต์
-ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
-เศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมอัตลักษณ์ขอนักเรียน
-กิจกรรมหนังสืออุปกรณ์เพื่อ
น้อง
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
-กีฬาสี
-การบริจาคโลหิต

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา ผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ โดย จัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาท กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน มีการประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่าง
ต่อเนื่อง
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย กิจกรรมที่แสดงความกตัญํูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ อาทิ กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนภูมิใจในความ
เป็นไทยเช่น วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยาธรรม
อย่างต่อเนื่อง เช่ น การสวดมนต์ นั่งสมาธิในชั้นเรียน การเข้าค่ายพุทธบุตร กิจกรรมเพื่อพัฒนาระเบียบ
วินัยและรู้จักการเป็นผู้ให้คือมีจิตอาสา ให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุมจิต
อาสา เช่น กิจกรรมบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารในโรงเรียนที่ขา ดแคลน การบริจาค
โลหิต กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมทําความสะอาด และตรวจสอบ สาธารณสมบัติส่วนรวมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานภายในบริเวณโรงเรียน กิจกรรมการเดินรณรงค์เลือกตั้ง รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่า ง เช่น วันคริสมาสต์ ซึ่งจัดกิจกรรม
โดยการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติอย่างถูกต้อง กิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีครู
ภาษาจีนมาถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยแสดงความคิดเห็น
และยอมรับเสียงส่วนใหญ่ กีฬาสีซึ่งทําใ ห้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในการทํางานร่วมกัน
และโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยให้นักเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง
ที่โรงเรียนและที่บ้าน เช่น การใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักการออมเพื่อชีวิต ที่ดีในอนาคต
โรงเรียนได้ทํา กิจกรรม ที่เน้นการลดภาวะโลกร้อน อย่างต่อเนื่อง มีการณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก นักเรียนทุกห้องเรียนมีการคัดแยกประเภทขยะส่งที่ธนาคารขยะรีไซเคิลของ
โรงเรียนเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ และชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า จัดประกวดคัดแยกขยะส่งที่ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนทั้งประเภทห้องเรียนและคณะสีใน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันคริสต์มาส มีการประกวดชุดรีไซเคิลเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขยะรีไซเคิล
ประหยัดการใช้ทรัพยากรให้คุ่มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
ผลการพัฒนา
ตามที่โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยาธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ผลปรากฎว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เช่น ๑)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์ สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นใน

การทํางาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญํูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและยอมรับวัฒนธรรมที่หลาหลายและปรับตัวได้อย่างกลมกลืน
ร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภู มิปัญญาของไทย รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากร
พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และบํารุงรักษาสาธารณะสมบัติของ
ส่วนรวมอย่างเต็มใจและมีจิตอาสา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียน ได้จัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณ ะที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิ ตประจําวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ
และมีจิตอาสา ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (๕ คะแนน)
น้าหนัก คะแนน ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
๓.๑

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆรอบตัว

๒.๐๐

๑.๒๘

๓

โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
-กิจกรรม รักการอ่าน

๓.๒

๓.๓

๓.๔

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดูพูด เขียน
และตั้งคําถามเพื่อ ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นําเสนองาน

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑.๐๐

๐.๙๕

๕

๑.๐๐

๐.๙๔

๕

๑.๐๐

๐.๖๔

๓

๓.๘๑

๑๖
๔

๕.๐๐

- กิจกรรมหอพัก...รักอ่าน
- กิจกรรมบริจาคหนังสือ
- หนังสือดี...น่าอ่าน
- ต้นกล้า...รักอ่านแบ่งปัน
สู่เพื่อน
- เรื่องเล่าจากหนังสือ
- อ่านดีมีสาระ
- บันทึกข่าวหน้าเสาธง
- กิจกรรมบันทึกลึกลับ
- กิจกรรมบันทึกชวนหัว
-ค่ายภูมิปัญญาไทย
- ค่ายภาษาอังกฤษสะกิดต่อม
ความกล้า
- ค่ายคณิตศาสตร์
-รวมความรู้สู่กระบวนการคิด
พิชิตปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
- เสียงตามสายด้วยสาระ
ภาษาไทย
-นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ดีมาก

วิธีการพัฒนา
โรงเรียนให้ความสําคัญต่อผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จึงมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในที่
เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และนําเสนอข้อมูล หรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน อาทิเช่น
กิจกรรมหอพัก-รักอ่าน นักเรียนที่มีจิตอาสา(นักเรียนหอพัก) นําหนังสือจากห้องสมุดมา
จัดบริการที่หอพักทั้งชาย และหญิง ในห้อง Study นําหนังสือมาเปลี่ยนทุก ๒ สัปดาห์ และให้บริการการ
อ่านอย่างเสรี สามารถนําขึ้นไปอ่านบนเรือนนอนได้ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที(่ นักเรียนที่มีจิตอาสา) ผู้

ให้บริการหอพัก-รักอ่าน มีการเก็บสถิติผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับห้องสมุดกลางของโรงเรียน และมีครูผู้
ควบคุมหอพักช่วยดูแลและอํานวยความสะดวก
กิจกรรมบริจาคหนังสือ นักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์น้อยและนักเรียนที่มีจิตอาสาจัดทํา
โครงการหนังสือมือสองเพื่อน้อง โดยขอรับบริจาคหนังสือภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนได้แก่ครู
อาจารย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป แล้วรวบรวมนําไปบริจาคให้โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ได้แก่ โรงเรียน
บ้านไทยทวี และโรงเรียนบ้านดงซ่อม อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร
หนังสือดี...น่าอ่าน โดยเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน แล้วบันทึกลงใน
กระดาษ ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับหมวดหมู่ต่างๆ ในห้องสมุด แล้วรวบรวมไว้เป็นเล่ม เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น
ต่อไป
ต้นกล้า...รักอ่านแบ่งปัน สู่เพื่อน กําหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ อ่านเรื่องที่
สนใจคนละ ๑ เรื่องแล้วบันทึก จากนั้นจะนําเรื่องที่บันทึกไปแลกเปลี่ยนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๒ห้องอื่นๆ โดยหาเครือข่ายให้ได้ คนละ ๓ คน แล้วสามารถตอบคําถามของผู้เขียนบันทึกได้ด้วย
 เรื่องเล่าจากหนังสือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนระดับมัธยมปลายอ่านหนังสือที่ชอบแล้วบันทึก
และสามารถสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่เขียนให้ผู้อื่นฟังได้อย่างน่าสนใจ และชวนติดตามอ่านตอนต่อไป
 อ่านดีมีสาระ เป็นการอ่านเกร็ดความรู้ที่หลากหลาย แล้วบันทึก เพื่อประโยชน์ในการหา
ข้อมูล ของกลเม็ด เคล็ดลับๆ ในเรื่องต่างๆอย่างง่าย สะดวก และ รวดเร็ว
 บันทึกข่าวหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการฟัง โดยฟังข่าวสารหน้าเสาธงทุกวันใน
ตอนเช้า แล้วจดจําให้ได้ จากนั้นให้บันทึกลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูล
เรื่องที่แจ้งหน้าเสาธงในเดือนนั้นๆ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นผู้ทํากิจกรรม
บันทึกลึกลับ เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน แล้วบันทึกลงในกระดาษโดย
ผู้ร่วมกิจกรรมต้องไปสืบหาเรื่องราว หรืออ่านเรื่องที่เกี่ยวกับความลี้ลับต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วบันทึกลงใน
กระดาษที่จัดเตรียมให้ จากนั้นรวบรวมเรื่องราวต่างๆ เก็บไว้สืบค้นต่อไป
บันทึกชวนหัว เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน แล้วบันทึกลงในกระดาษ
โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องไปสืบหาเรื่องราว หรืออ่านเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องตลก ขําขันของท้องถิ่นต่างๆ ที่
เกิดขึ้น แล้วบันทึกลงในกระดาษที่จัดเตรียมให้ จากนั้นรวบรวมเรื่องราวต่างๆ เก็บไว้สืบค้นและเล่าสู่กัน
ฟังต่อไปโดยครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเป็นผู้มอบหมายงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีมีการบันทึกข้อมูลจากการ
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย ปรับปรุงห้องสมุดโดยการขยายและจัดทําห้องสมุดมัลติมีเดีย มีห้องพรประภา
สําหรับค้นคว้าหาความรู้จากสื่อคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ ตามแผนการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้ อื่น และได้รับประสบการณ์ตรง
ทําให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกประการ
ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่ านและการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

แนวทางการพัฒนา
ปัจจุบันสื่อคอมพิวเตอร์แพร่หลายอย่างทั่วถึง ทําให้คุณภาพการอ่านหนังสือลดน้อยลง จึงควร
สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพและอรรถรสจากการอ่าน รวมทั้งเกิดจินตนาการ
ในการอ่าน อันจะส่งผลต่อการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริม นักเรียนให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษาหาความรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถแข่งขันในระดับสากล

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล (๕ คะแนน)

ที่

ตัวบ่งชี้

๔.๑

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ

๔.๒
๔.๓

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
- โรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมที่
สอดคล้องและสนับสนุนตัว
บ่งชี้ตามมาตรฐานที่ ๔ ดังนี้
- จัดทํารายงานสรุปผล
ความสามารถด้านการคิดของ
ผู้เรียนตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
การเรียนรู้
- ประเมินผลการปฏิบัติ

๒.๐๐

๑.๘๐

๕

๑.๐๐

๐.๘๙

๕

๑.๐๐

๐.๗๑

๔

๔.๔

มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑.๐๐

๕.๐๐

๐.๗๙

๔

๔.๑๙

๑๘
๔.๕

กิจกรรมของผู้เรียน
- ประเมินและสรุปผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน โครงงาน
- ดําเนินการสรุปผลการ
สังเกตพฤติกรรม การใช้
ภาษาพูด เขียน
- จัดทําชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน
วิธีการใช้สื่อสื่อเทคโนโลยี
ประกอบการนําเสนอ
- จัดทําแบบสรุปรายงานร้อย
ละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการ
คิดในภาพรวมของ
สถานศึกษา

ดีมาก

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔
โรงเรียนมีการวางกําหนดหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนวิชาโครงงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้
มีการวางแผนและคิดอย่างเป็นระบบมีการจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน มีกิจกรรมให้นักเรียนรู้แจ้ง
เห็นจริง ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณตามที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดการเรียนการสอนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในด้านความคิด ได้ลงมือปฏิบัติคิดแก้ปัญหาเอง นักเรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
นําองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสืบค้นหาข้อมูล มาเขียนรายงานและนําเสนอเผยแพร่แก่สาธารณชน มีการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย โครงการพัฒนา
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ในกิจกรรม
ต่างๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ใช้โครงงานพัฒนาผู้เรียนเช่นโครงงานสร้างเครื่องกําจัดขยะ และสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้นักเรียนทําโครงงานประกวดทั้งภายในโรงเรียนและนอกสถานศึกษา
ส่งเสริมให้นักเรีย นสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะตามความสนใจของนักเรียน
ซึ่งทําให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยฝึกให้รู้จักเคารพ
ตนเองและยอมรับผู้อื่น สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรม
ลูกเสือ ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง

ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ อยู่ในระดับดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควร กําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะ การคิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบ
โครงงาน ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการ
คิดเพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามที่กําหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อย
ละ)ของโรงเรียน

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ( ๕ คะแนน )
น้าหนัก คะแนน ระดับ
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๕.๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์

๑.๐๐

๐.๔๐

๑

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
-โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๕
ดังนี้
- จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระทุก
ระดับชั้นในปีปัจจุบัน

ที่
๕.๔

ตัวบ่งชี้
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้
๑.๐๐

๕.๐๐

ระดับ
คุณภาพ

๐.๒๐

๑

๓.๖๐

๑๒
๓.๐๐

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

-ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน,
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละ
กลุ่มสาระ
- - ดําเนินการสรุปผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
ระดับชั้นเรียน,
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการ
อ่าน การเขียน การคิด

ดี

วิธีการพัฒนา
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติแล้ว โรงเรียนได้ดําเนินการจัดสอนเพิ่มเติมใน
รายวิชาหลัก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับชั้น ม. ๖ โรงเรียนได้จัดสอนเพิ่มเติม โดยเชิญ
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
สังคมศึกษา ทางโรงเรียนจัดการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และ จัด
ติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคม และ ในคาบที่ ๘ ทุกวัน
พฤหัสบดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ของทุกวันในภาคเรียนที่ ๒ ใน
ระดับชั้น ม. ๓
ผลการพัฒนา

การประเมินร่วมกันของครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ครูผู้สอน
ให้ทัศนะตรงกันว่า นักเรียนไม่ค่อยให้ความสํา คัญกับการสอบ O-NET โดยเฉพาะชั้น ม . ๓ นักเรียนไม่
เห็นความสําคัญของการสอบ

O-NET เลย ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก ผลสอบไม่มีผลใด ๆ ต่อนักเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.๖ เห็นความสําคัญของการสอบอยู่บ้างเพราะผลการสอบ O-NET เป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษา แต่สําหรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร เกือบทั้งหมดรู้ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยวิธีการสอบตรงของมหาวิทยาลัยต่าง
ๆ ตั้งแต่ตอนต้นของภาคเรียนที่ ๒ ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการสอบ O-NET ผลการสอบ ONET จึงไม่อาจสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กําแพงเพชรได้ทั้งหมด
จากผลการทดสอบ O-Net ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกรายวิชามีคะแนนพัฒนาการ ทุกรายวิชา
ถึงแม้ว่า ค่าเฉลี่ย ต่ํากว่าเกณฑ์
จากผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี พบว่า นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร โรงเรียนมีสถิตินักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท๖ี่ เข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ๑๐๐ และมีสถิติของนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นลําดับ
ที่ ๓ ของจังหวัดกําแพงเพชร ทุกปี ซึ่งผลการประเมินมาตรฐานที๕่ อยู่ในระดับ ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. จัดสอนเพิ่มเติมในรายวิชาหลักให้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสาระหลัก ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
๒. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็นความจําเป็นความสําคัญและการท
ดสอบ
O-NET เช่น การจัดประชุมร่วมกันกับผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียน (classroom meeting) เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองเห็นความจําเป็นและความสําคัญของการสอบO-NET และควรหาวิธีการในการกําหนดให้การสอบ
O-NET เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาหลักเช่น ใช้กิจกรรมแนะแนวร่วมกับกิจกรรมโฮมรูมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อในการ
คัดแยกนักเรียนที่เรียนอ่อนในรายวิชาหลักเพื่อการจัดการสอนซ่อมเสริม การจัดค่ายวิชาการในร
ายวิชาหลัก
ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัดหรือความสนใจเป็นพิเศษ เป็นต้น
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต ( ๕ คะแนน )
น้าหนัก คะแนน ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ
๖.๒ ทํางานอย่างมี ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตน
๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๒.๐๐

๑.๗๘

๕

๑.๐๐

๐.๘๘

๕

๑.๐๐
๑.๐๐

๐.๘๖
๐.๙๙

๕
๕

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐

๔.๔๓

๒๐
๕

- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ
- โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- กิจกรรมธนาคารออมสิน
- กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
- กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรู้ใช้
ทรัพยากร(ธนาคารขยะ)
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สังคม
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
- กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน
- กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติและวัสดุใน
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทักษะอาชีพ
ให้แก่นักเรียน

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา
โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร มีการวางแผน การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ ทําให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทําโครงการและกิจกรรรมต่าง ๆ เช่น
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รู้จักการทํางาน ทํางานอย่างมีความสุข กิจกรรมธนาคารออมสิน กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนรู้จักทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรู้ใช้ทรัพยากร(ธนาคารขยะ) กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาสังคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากร พลังงานทดแทน ก ารจัดการขยะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งมีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนางาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน และกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุในท้ องถิ่นเพื่อสร้างทักษะ
อาชีพให้แก่นักเรียน เช่น ประดิษฐ์กล่องทิชชูจากผ้า เป็นการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานและภูมิใจในผลงานของตน
ผลการพัฒนา
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีบุคลากรที่มีความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆและมีครูแนะ
แนวที่ทํางานเป็นทีมทําให้นักเรียนมีความคิดที่ดีต่อการเรียนรู้เลยเกิดผลงานอย่างมากมายและมีเจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพสุจริตสามารถเลือกและสอบในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ชอบและอยากเรียนและอยากทํางานใน
อนาคตและเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดของครู
ี
-อาจารย์ ส่งผลให้ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการค้นคว้าทางสื่อคอมพิวเตอร์และจากการอ่านอย่างสมดุลกัน
และสม่ําเสมอในขอบเขตของสังคมที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่ควรเหมาะสมกับวัยผู้เรียนและมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริตในอนาคตและใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติสุข

ด้านที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษา:
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบ่งชี้

๑

ครูมีกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

๒

๓

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนได้ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังนี้
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
- จัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
- จัดกิจกรรมการสอนเสริม/
สอนซ่อมเสริม

๑

๑

๕

๑

๐.๘๖

๕

๒

๑.๘๔

๕

ที่

ตัวบ่งชี้

๔

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ

๕

๖

๗

๘

๙

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
- จัดทําทะเบียนสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
- จัดทําแบบสํารวจ
ข้อมูล สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ บริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- จัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียน
- ดําเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- จัดทําเอกสารดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น แบบคัดกรอง
นักเรียน แบบบันทึกการให้
คําปรึกษา บันทึกการเยี่ยม
บ้าน
- รายงานผลการปฏิบัติประจําปี
(SAR ครู)
- ผลการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานตําแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะ
ตําแหน่ง
- กิจกรรมการนิเทศการสอน
- กิจกรรมเปิดโลกวิชาการสู่
มาตรฐานสากล

๑

๐.๗๖

๔

๑

๑

๕

๑

๐.๙

๕

๑

๐.๘๔

๔

๑

๐.๙

๕

๑

๐.๘๘

๔

๑๐.๐๐

๘.๙๘

๔๒
๔.๖๗

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา
โรงเรียนให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภ าพของครู จึงมีการวางแผนการจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี มีกิจกรรมการอบรมในสถานศึกษา การส่งครูเข้าอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งการจัดทัศนศึกษาเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ส่งผลให้ครูทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่ อปีสถานศึกษา มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยตั้งคณะทํางานซึ่ง

ได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ทําหน้าที่ตรวจสอบหรือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนก่อน
นําไปสอนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
โดยมีการดําเนินงานทุ กภาคเรียนมีการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้งโดยผู้บริหารมอบหมายให้มีคณะกรรมการการดําเนินงานนิเทศ มีการบันทึกผลและนํามา
รายงานผลในที่ประชุมครูเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับต่อไป นอกจากนี้ยังมี
การประเมินแบบทด สอบของครูทุกคนทุกภาคการศึกษาก่อนที่จะนําไปใช้ประเมินผู้เรียน เพื่อให้
แบบทดสอบมีมาตรฐานสามารถวัดผล ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพครูส่วนใหญ่ได้นําผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่มีครูบางส่วนที่ยังขาดการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย บางกิจกรรมไม่เหมาะสมกับผู้เรียนไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างและพัฒนาการ
ทางสมองของผู้เรียน ครูบางส่วนขาดการนําผลการประเมินผู้เรียนมาวางแผนจัดการสอนซ่อมเสริมอย่าง
เป็นระบบ
ผลการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานการบริหารงานคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรส่งผลให้ครู ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตําแหน่ง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และ
เต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูต ร โดยการวิเคราะห์หลักสูตร
อย่างรอบด้าน กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล นําข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้จาการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่มและ
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ให้
แนะนํา คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากครูมีภาระงานมากและครูบางคนยังใช้เทคนิควิธีการสอน
การวัดผลและประเมินผลที่ไม่หลากหลาย ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้อ งถิ่นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
การดําเนินการพัฒนาในอนาคต คือการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการสอนสู่ระบบที่ทันสมัย
ในหลายรูปแบบอย่างต่ อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายรวมทั้ง
ส่งเสริมให้ครูจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนการทํางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ให้ครูส่วนใหญ่มีคุณภาพ มีขวัญ กําลังใจ ทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติงา นอย่าง

เต็มศักยภาพ มีความคล่องตัวสูงสามารถสร้างทีมงานในการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
ปรากฏชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในระดับต่าง ๆ

มาตรฐานที่
คะแนน)

๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล( ๑๐

ที่

ตัวบ่งชี้

๘.๑

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา
และความคิดริเริ่มที่เน้นที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคคลให้พร้อมรับการ
กระจายอํานาจ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา

๘.๒

๘.๓

๘.๔

๘.๕

และ

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

๒.๐๐

๑.๐๐

๕

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

๒.๐๐

๑.๖๐

๕

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนได้ดาเนินงานดังนี้
- จัดประชุมคณะครูทุกคนเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
- ดาเนินการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติ
- จัดทา คาสั่งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน
- จัดทาคู่มือครู
- ดาเนินงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมนิเทศการสอน ครูผู้สอน
ทุกคน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- จัดทารายงานการประเมินภายนอก
ของ สมศ. รายงานประจาปีของ
โรงเรียน
- คณะครูจัดทาแฟ้มสะสมงานของครู/
ผู้บริหารสถานศึกษา
- คณะครูจัดทาแฟ้มประกาศนียบัตร /
รางวัลต่าง ๆ

๘.๖

ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

- จัดการประชุมผู้ปกครอง และชุมชน

และประเมินผล
- อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
- อบรมพัฒนาการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีและควบคุมภายใน

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑๐.๐๐

๙.๖

๓๐
๕

- จัดทําแฟ้มผลงาน รูปถ่าย สมุดเยี่ยม
สมุดนิเทศ

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา
จัดให้มีการวางแผนในการบริหารงานการพัฒนาวิชาการเป็นระบบ โดยการกระจายอํานาจให้
งานแต่ละงานมีระบบการกํากับและดูแล คณะครูรับผิดชอบและกํากับดูแลอย่าใกล้ชิด งานด้านหลักสูตร
การวัด ผลประเมินผลการศึกษา ขณะเดียวกันก็จัดให้มีการอบรมพัฒนาให้ความรู้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้เรียนและขยายผลนําความรู้ไปสู่ผู้ปกครองและ
ชุมชน การบริหารงบประมาณมีความชัดเจน เน้นความโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
สถานศึกษามีการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรทุกปีเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึงทุกคน ส่งเสริมครูให้มีจรรยาบรรณและมีมาตรฐานวิชาชีพครู และระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาพ .ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนมีการจัดห ลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั้ง
ตอบสนองความถนัดและความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและภาษา มีการนําแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ศิลปะ ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างบ้าน วัด สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน สถานศึกษาให้ความสําคัญกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามาร่วมบริหารจัดการศึกษาในทุกด้านมีการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการและงานบริหารจัดการ รวมทั้งการศึกษาดูงาน อีกทั้งคณะกรรมการ
หลายคนที่มีวุฒิการศึกษาสูงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีประสบการณ์มากมาย ทําให้การดําเนินงานขอ
ง
คณะกรรมการชุดนี้มีคุณภาพและประสบความสําเร็จด้วยดีมาตลอดสถานศึกษามีการวางแผนจัดทําโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการกําหนดพื้นที่ทําความ
สะอาดให้นักเรียนดูแลรับผิดชอบร่วมกัน มีกิจกรรมกําจัดขยะโดยการคัดแยกทําความสะอาดก่อนนําไปขาย
และนําบางส่วนมาใช้ในงานประดิษฐ์ โครงงาน ทําให้ เกิดรายได้ และได้รับประโยชน์จากการค้นคว้า
พัฒนางานประดิษฐ์ต่างๆ มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปีจนประสบความสําเร็จ และได้ขยายลงสู่ชุมชน
เผยแพร่แนะนําชุมชนให้รู้วิธีการกําจัดขยะ ส่งผลให้ลดภาวะโลกร้อนเพราะการเผาทําลายขยะลดน้อยลง มี

หน่วยงานที่เป็นสถานศึกษา หน่วยราชการ และชุมชนอื่นที่สนใจมาศึกษาดูงาน ได้รับรางวัลชมเชยต่างๆ
มากมายทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย มียาม
รักษาความปลอดภัยหน้าประตูโรงเรี ยน ติดตั้งกล้องวงจรปิด มีครูอยู่เวรทุกวัน ส่วนหอพักนักเรียนมีครู
นอนประจําหอคอยดูแลความเรียบร้อย
ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงานภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารส่งผลให้การดําเนินงานด้านวิชาการประสบ
ความสําเร็จ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนและบุคค ลทั่วไป มีการปรับปรุงระเบียบ
และแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล จัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการศึกษา สาระ การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
และดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ครูสามาร ถนําวิธีวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนได้ ครูใช้ จัดหา ผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมโดยโรงเรียนให้การสนับสนุนเพื่อให้ก่อเกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน มีการประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Video Conference มีการจัดทํามุมสืบค้นอาเซียนเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบ และได้รับความร่วมมือ
จากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน ทําให้โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้ครูส่วนใหญ่มีคุณภาพ
มีขวัญ กําลังใจ ทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์
กว้างไกล มีภาวะผู้นํามีความเสียสละในการอุทิศตน ในการทํางาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ ประสบการณ์
สูง มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ และการจัดการได้อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
การมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส และมีการกระจายอํานาจ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตร ทําให้การบริหารมีความคล่องตัวสูง สามารถ
สร้างทีมงานในการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
วิชาการและการบริหารจัดการ ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีรูปแบบ บริบทในการจัดการศึกษาในลักษณะ
เดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ( ๕ คะแนน )

ที่

ตัวบ่งชี้

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
- แผนปฏิบัติการ
ประจําปี โครงการ/
กิจกรรม
- บันทึกการประชุม
คําสั่งการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน

ที่

ตัวบ่งชี้

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่ วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๒.๐๐

๑.๖๐

๕

- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม
ของโรงเรียน
- รายงานการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.
รายงานประจําปีของ
โรงเรียน
- แฟ้มสะสมงานของ
ครู/ ผู้บริหาร
สถานศึกษา
- ประกาศนียบัตร /
รางวัลต่าง ๆ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่ ระดับ
ได้
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่
ทํา)
- แฟ้มผลงาน รูปถ่าย
สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐
ดีเยี่ยม

๔.๖

๑๕
๕

- บันทึกการประชุม
กรรมการสถานศึกษา
และการประชุม
ผู้ปกครองเครือข่าย

วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาจาก หลายหน่วยงานและองค์กร
ประกอบ กัน โดย เป็นไปตามระเบียบ ที่ กําหนด ทางโรงเรียนดําเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึ กษาเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกํา หนด สามารถกากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดํา เนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสํา เร็จตามเป้าหมาย และเพื่อ
รับทราบข้อมูลการบริหารงานโรงเรียนมีการเห็นชอบและร่วมตัดสินใจกับคณะครู
ผู้ปกครองและ
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สถานศึกษาและแนวทางการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้
หลักสูตรของสถาน ศึกษา ด้านงานบริหารบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความ
เห็นชอบ กําหนดตําแหน่งที่ขาดแคลนของทางโรงเรียนทั้งรับบรรจุและรับย้าย การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนโดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นแกนนําในการติดต่อประสานงาน นอกจากที่กล่าวมาแล้วคณะกรรมการ ยัง
ร่วมให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านอื่น ๆ อีกด้วย นอกจากนั้นมีการจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการพัฒนา
จากการส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ชุมชนให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกํา หนด สามารถกํา กับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดํา เนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสํา เร็ จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและความร่วมมือจากทุกฝ่าย
อย่างดียิ่งตลอดมา ทําให้โรงเรียน มีการใช้งบประมาณไปในแนวทา งที่ถูกต้อง โปร่งใส มีหลักสูตรที่ตรง
กับความต้องการของชุมชน มีการ พัฒ นาบุคลากรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาครู และมี
บุคลากรตรงตามความรู้ ความสามารถ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
โรงเรียนมีสาธารณูปโภคและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่ทันสมั ย ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา ทําให้การจัดการเรียนการสอนไปได้ด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ระดับคุณภาพ
มาตรฐานในมาตรฐานที่ ๙ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดการส่งเสริม ให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง
และชุมชนให้เข้ามามี
บทบาทในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง ควรมี
การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่าง

ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ( ๑๐ คะแนน )
ที่
ตัวบ่งชี้
น้ําหนัก คะแน ระดับ
ร่องลอยความพยายาม
คะแนน
น
คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
ที่ได้
๒.๐
๑.๕๐
๔
โรงเรียนได้ดําเนินจัด
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
กิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
๑.๖๐
๕
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ ๒.๐
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
๒. กิจกรรมชุมนุมที่
ความสามารถและความสนใจ
หลากหลาย
๑.๐
๐.๘๐
๕
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
๓. กิจกรรมระบบดูแล
และตอบสนองความต้องการ
ช่วยเหลือนักเรียน
ความสามารถ ความถนัด และ
๔. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ความสนใจของผู้เรียน

ที่

ตัวบ่งชี้

น้ําหนัก
คะแนน

๑๐.๔

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับงานในพระราชดําริ พระ
ราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ

๑๐.๕

๑๐.๖

๑๐.๗

ระดับ
คุณภาพ

ร่องลอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๑.๐

คะแน
น
ที่ได้
๐.๘๐

๕

๒.๐

๑.๖๐

๕

๑.๐

๐.๘๐

๕

๑.๐

๑.๐

๕

๕. กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๖.กิจกรรมนิเทศภายใน
๗. กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระศรี นค
รินทราบรมราชชนนี๘.
๙. กิจกรรมจิตอาสายึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ
๑๐. กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือพระ
บรมวงศานุวงศ์

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑๐.๐

๘.๑

๓๔.๐
๔.๘๖

เทิดไท้องค์ราชัน
๑๑.กิจกรรม TO BE
NUMBER ONE
๑๒.กิจกรรมวันสําคัญต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๑๓.กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติและใน
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทักษะอาชีพ
๑๔.กิจกรรมการละเล่นไทย

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กําแพงเพชรได้มีการตรวจสอบการใช้หลักสูตรโรงเรียนเฉลิ
มพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน ทร์
กํา แพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วนํามาปรับปรุงตามคําสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นครินทร์ กําแพงเพชรที่ ๓๗๖/๒๕๕๕ ทําให้ได้ หลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุงพ .ศ.๒๕๕๕)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑โดยเริ่มใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ที่เข้าศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาทําความเข้าใจแนวทางการ
จัดทําพัฒนาหลักสูตรโดยจัดวางแผนทํากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และกรอบสาระการเรียนรู้เรื่องอาเซียนสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา
โดยประชุมย่อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามคําสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กําแพงเพชรที่๑๒๓/๒๕๕๖ และที่๑๖๗/๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ร่วมกันจัดทํากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และกรอบสาระการเรียนรู้เรื่องอาเซียนสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษารับทราบและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และ
มีการประเมินการสอนของครูด้วยกระบวนการนิเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ทบทวนการใช้หลักสูตรและประเมินเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น
โรงเรียนจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองต่อความต้องการ ความสามา รถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอทุก
ภาคเรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการทําวิจัยในชั้นเรียนและมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามครูให้ครูมีการทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและสนองตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จากคณะกรรมการนิเทศตามคําสั่ง
ของโรงเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร จัดทําแบบบันทึกระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคน โดยให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ กํากับ ติดตามการบันทึกข้อมูลของ
นักเรียน
ทําบันทึกข้อความรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีละ๑ ครั้ง สามารถนําข้อมูลมาพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม
โรงเรีย นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชรมีกิจกรรมที่เน้ นผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับงานในพระราชดําริ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในกิจกรรมวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ กรกฏาคมของทุกปี
ผลการพัฒนา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร มีหลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
ใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๕และ๖ หลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร
พุทธศักราช๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ที่มีการบูรณาการสภาพปัญหา ความต้องการ และภูมิ
ปัญญาท้อ งถิ่นในหลักสูตร มีการนําหลักสูตรไปใช้พัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ผู้เรียนได้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลาย ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของของตน
จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนจัดให้ และครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนรายวิชาสาระเพิ่มได้จากโครงสร้างรายวิชาสาระเพิ่มที่อยู่ในหลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลและหลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุงพ .ศ.๒๕๕๕ )ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง โดย มีแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรมส่ งเสริมให้ผู้เรียนนํามี
ความรู้ ความสามารถไปลงมือปฏิบัติสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
ครูได้รับการการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จากคณะกรรมการนิเทศตามคําสั่งของโรงเรียนทําให้สามารถนําผลมาปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนได้
นักเรียนทุกคนทําแบบบันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกรอกข้อมูลในแบบบันทึกแล้ว โดย
ให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ กํากับ ติดตามการบันทึกข้อมูลของนักเรียน ทําบันทึกข้อความรายงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมบ้านนัก เรียน ดูแลนักเรียน นําข้อมูลของนักเรียนมาประกอบการพัฒนา
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางพัฒนา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชรควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีต รวจสอบการใช้หลักสูตรนิเทศติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่องและจัดประชุมสรุปแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องต่อไป ควรส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป
โรงเรียนควรสํารวจความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับเพิ่ม
รายวิชาเพิ่มเติมให้เลือกหลากหลายอย่างต่อเนื่องต่อไป และครูควรช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาในเรื่องที่เขาสนใจอย่างสม่ําเสมอ และจัดกิจกรรมให้มีการนิเทศภายใน กํากั บ ติดตามตรวจสอบ
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จากคณะกรรมการนิเทศตามคําสั่งของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป
โรงเรียนควรจัดการอบรมพัฒนาครูอย่างสม่ําเสมอและหลากหลายต่อไป เพื่อให้สามารถทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ นําไปใช้จัดการเรียนรู้แล้วผู้เรียนมี
ความสามารถไปลงมือปฏิบัติสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
( ๑๐ คะแนน )
น้าหนัก คะแนนที่ ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน
ได้
คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน

ที่

ตัวบ่งชี้

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแล
ะความ
ปลอดภัยของผู้เรียน

๔.๐๐

๔.๐

๕

โรงเรียนได้ดําเนินการ คือ
- กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูอ้ าเซียน
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๓.๐๐

๒.๔๐

๕

ห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
คอมพิวเตอร์

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๓.๐๐

๒.๔๐

๕

๑๐

๘.๘

๑๕
๕

ดีเยี่ยม

-กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิทย
บริการ “พรประภา”
-กิจกรรมห้องสมุดวิทยาศาสตร์
-กิจกรรมปรับปรุงและจัดสวน
วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมห้องเรียนแห่งคุณค่า
ห้องเรียนภาษาไทย
-กิจกรรมนิเทศห้องเรียน
(การประกวดห้องเรียนดีเด่น)
-กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมุ่งสู่
ระดับเพชร
-กิจกรรม TO BE
NUMBER ONE
-กิจกรรมใส่ใจสุขภาพนักเรียน
หอพัก
-กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด
-สถิติการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
-การใช้บริการห้องสมุด
-สภาพและบรรยากาศของ
ห้องสมุด สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องสมุด

วิธีการพัฒนา
โรงเรียน ดําเนินการศึกษาสภาพปัญหาด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร เรียน ความมั่นคง
ความ
สะอาด ปลอดภัย สะดวกและมีความพอเพียงอยู่ในสภาพให้ใช้การได้ดี จัดสภาพแวดล้อม ให้ร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน ดํา เนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และกิจกรรมนิเทศห้องเรียนในรูปแบบของการประกวดห้องเรียนดีเด่น เพื่อให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ได้ดําเนินการตามขั้นตอน

ของการ จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมุ่งสู่ระดับเพชรโดยนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลและ
ตรวจสอบสุขภาพอนามัยในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ส่งเสริม
ด้านสุขภาพอนามัยทั้งด้านร่างกายและใจที่ดีให้กับนักเรียน กิจกรรมด้านกีฬาต่าง ๆ ภายในโรงเรี

ยน

กิจกรรม ใส่ใจสุขภาพนักเรียนหอพัก ซึ่งนักเรียนหอพักทุกคนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยทาง
โภชนาการที่ดีและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬา การออกกําลังกาย การรํานาฎศิลป์
การบําเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ห้อ งคอมพิวเตอร์ไว้
ให้บริการด้านสื่อและเทคโนโลยีกับผู้เรียนได้อย่างพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้มีการค้นคว้า ให้ผู้สามารถ
เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ นั้น โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ส่งผลให้
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียน
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มีห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ได้

ส่งผลให้การประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น และ
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนา โรงเรียนควรสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
( ๕ คะแนน )
น้าหนัก คะแนนที่ ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน
ได้
คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
๑๒.๑

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.๐๐

๑.๐

๕

โรงเรียนได้ดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ ดังนี้

ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
คะแนน

จัดทําและดําเนินการตาม
๑.๐๐
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
๑๒.๒ สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
๑.๐๐
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
๑๒.๓
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
๐.๕
๑๒.๔ คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง
๐.๕
ภายในและภายนอกไปใช้
๑๒.๕
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
๑.๐๐
๑๒.๖ รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
คะแนนรวม
๕.๐๐
เฉลี่ย
ดีเยี่ยม
สรุป ระดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑.๐

๕

๐.๘

๕

๐.๔

๕

๐.๔

๕

๑.๐

๕

๔.๔๐

๓๐
๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
- กําหนดมาตรฐานการศึกษา

-ประกาศมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและ
กําหนดเป้าหมายตามมาตรฐาน
- กิจกรรมอบรมจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
-โครงสร้างการบริหาร
-ศึกษา วิเคราะห์การนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา
-กิจกรรมการอบรมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และอบรมจัดทํารายงาน
ประจําปีของสถานศึกษา

วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู ได้กําหนดนโยบายและแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ๘ ด้านเริ่มจากการกําหนดมาตรฐานการศึกษาตามหน่วยงานต้นสังกัด ๑๕ มาตรฐานและเพิ่ม
ในส่วนของ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๗ คือ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานในพระราชดําริ พระรา ช
ประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จ พระศรีนครินทร์
หรือพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ และได้ประกาศ
มาตรฐานโรงเรียนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และได้ร่วมกันกําหนดค่า
เป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐาน โรงเรียนมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ครอบคลุมมาตรฐาน

ของสถานศึ กษา จัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่
โรงเรียนกําหนด มีการนําแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปี โดยกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กําหนดงบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน โรงเรียนมี การจัดทํา ระบบข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน ได้มีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภา
พการศึกษาทั้ งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ และโรงเรียนนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงเรียนได้นําข้อเสนอแนะของการประเมินภายนอก
รอบสาม จาก สมศ. ด้านการประกันคุณภาพภายใน คือสถานศึกษาควรให้ความรู้กับบุคลากรทุกคนให้เกิด
ความตระหนัก เห็นความสําคัญของ การประกันคุณภาพการศึกษา ให้ทุกคนเข้าใจระบบประกันคุณภาพ
ภายใน รู้บทบาทหน้าที่ของตน และเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินภายใน และได้จัดอบรม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและให้ทุกคนมีส่วนร่วมการจัดทํารายงานประจําปี ๒๕๕๖
พร้อมทั้ง นํา เสนอต่อ คณะบริหารและคณะกรรม การสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สู่สาธารณชนทางเวปไซต์
ผลการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง โดย
ครูทุกคนมีความตระหนักและ มีความรู้เกี่ยวกั บระบบประกันคุณภาพ ให้ความสําคัญและร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
ดําเนินงานระบบงานประกันคุณภาพภายในให้มีความชัดเจนและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
( ๑๐ คะแนน )

ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

ที่

ตัวบ่งชี้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕.๐๐

๔.๐

๕

๕.๐๐

๕.๐

๕

โรงเรียนได้ดําเนินการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ ๑๓ ดังนี้
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา ตามกิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําปี
๒. ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้
๓. กิจกรรมนโยบายเรียนฟรี
(กิจกรมทัศนศึกษาทุก
ระดับชั้น)
๔. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น คือ
- อุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร
- พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย
เฉลิมพระเกียรติ
กําแพงเพชร

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุป ระดับคุณภาพมาตรฐาน
วิธีการพัฒนา

๑๐

๙.๐
ดีเยี่ยม

๑๐
๕

- พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ จังหวัด
กําแพงเพชร
- สถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดกําแพงเพชร
- อุทยานแห่งชาติคลอง
ลาน
- อุทยานแห่งชาติคลอง
วังเจ้า
- บ่อน้ําพุร้อนพระร่วง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพร ะเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามอัธยาศัยสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเช่น อ่าน
หนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียน ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหา
ความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซัก ถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ อุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชรพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติกําแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด
กําแพงเพชร อุตุนิยมวิทยาจังหวัดกําแพงเพชร บ่อน้ําพุร้อนพระร่วง อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า และแหล่งเรียนรู้อื่นๆเป็นต้น
จัดทําโครงการและแผนการพัฒนาโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆจนสามารถสร้ างความรู้ทักษะมีระบบการจัดการ
ความรู้มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ผลการพัฒนา
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้ผู้
เรียนบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเช่นอ่าน
หนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระค้นคว้าหา
ความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ การไปทัศนศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์กําแพงเพชร นักเรียนสามารถอธิบายถึงความเป็นมาและตระหนักถึงความสําคัญได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติกําแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด
กําแพงเพชร นักเรียนสามารถบอกถึงสิ่งที่ได้เห็นและสัมผัสได้ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรโดยใช้
ทักษะการสังเกต และการอ่านจากข้อมูลที่ปรากฏ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อุตุนิยมวิทยาจังหวัดกําแพงเพชร
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสรุปผลจากการศึกษาได้ การไปศึกษาบ่อน้ําพุร้อนพระร่วง อุทยาน
แห่งชาติคลอง ลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถบอกได้ว่าแหล่งธรรมชาติมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้องค์
ความรู้ต่างๆจนสามารถสร้างความรู้ทักษะมีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวระหว่า งสถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา

จัดทําโครงการ / แผน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาและ
ดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กําหนดมีการดําเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษา
อย่างมีขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการ
ตามขั้นตอนตามที่กําหนดมีการดําเนินการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
มีการกําหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ หว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในสถานศึกษาและ
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดระบุความรู้ที่จําเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรอง
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษามีการกําหนดแนว
ทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้
งภายในและภายนอก
สถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ( น้าหนัก ๕ คะแนน )
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๔.๑

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้
๓.๐๐

๒.๔๐

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕

โรงเรียนมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดย

๑๔.๒

ที่

ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้

๒.๐๐

๑.๖๐

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้

๕

การดําเนินการจัดทําโครงการ
กิจกรรมต่างๆที่ได้กําหนดขึ้น
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
โรงเรียนโดยมีการดําเนินการ
และเอกสารหลักฐานดังนี้
- กิจกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจําปีที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา(แผนกลยุทธ์)
- แผนปฏิบัติการประจําปี
โครงการ กิจกรรมใน
โครงการ
- สรุปผลการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีของโรงเรียน

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุป ระดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐
ดีเยี่ยม

๔.๐

๑๐
๕

- รายงานสรุปการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ในโครงการ
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
- แฟ้มใบประกาศ เกียรติ
บัตร ผลงานและรางวัล
ต่างๆที่ได้รับของนักเรียน
ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน
- สอบถาม สัมภาษณ์
ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยมีการกระจายอํานาจและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการ
ร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมทํา มีก ารวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและบริบทของ
โรงเรียนตลอดจนจุดอ่อนและจุดแข็งต่างๆ เป้าหมายในการดําเนินงานแล้วร่วมกันกําหนดทิศทางในการ
บริหารโรงเรียน กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงาน และทบทวน
บริบทของโรงเรียนทุกปีการศึกษ า ก่อนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจะได้จัดกิจกรรมในโครงการได้
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาและจุดเน้นต่างๆในการพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามที่กําหนด โดยกิจกรรมต่างๆนั้นมีการกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินงานชัดเจนและเมื่ อดําเนินการเป็นที่แล้วเสร็จต้องรายงานผลการดําเนินงานเพื่อจะได้นําเอา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาต่อไป
ผลการพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชรได้มี
การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการกําหนดวิสั ยทัศน์คือ สถานศึกษาร่วมกับชุมชน จัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สืบสานงานพระราชดําริ

และสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และกําหนดเป็นพันธกิจ และ
กลยุทธ์ในการดําเนินการ โดยมีเป้า ประสงค์คือ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดีมี
ศักยภาพเป็นพลโลกมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี อยู่ในสังคม
โลกได้อย่างมีความสุข และสืบสานงานพระราชดําริ โดยมีโครงการในแผนปฏิบัติการจํานวน ๑๑ โครงการ ดังนี้
โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษาหาความรู้ มีนิสัยรักการอ่านและสามารถสร้ างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถแข่งขันในระดับสากล โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โครงการพัฒนาครูให้มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โครงกา

รส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โครงการ
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่ว นร่วมและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โครงการส่งเสริมให้ให้โรงเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการศึกษาค้นคว้า โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบสานงานพระราช ดําริ โดยแต่ละโครงการจะมี
กิจกรรมย่อย เพื่อขับเคลื่อนให้โครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
แนวทางการพัฒนา
เพื่อให้การดําเนินการของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร บรรลุผลสําเร็จ
โรงเรียนจะต้องเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านบริหารงานของโรงเรียน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากเครือข่ายการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนมีการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติก าร
อย่างเป็นระบ บและต่อเนื่อง และมีบุคคลที่รับผิดชอบในการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โดยตรง หรือใช้แนวทางตามระบบการควบคุมภายใน หรือระบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษามาใช้ใน
การกํากับติดตาม

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ( ๕ คะแนน )

ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตาม
แนวทางการปฏิรูป
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย

คะแนนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับมาตรฐาน

๓.๐๐

๒.๔๐

๒.๐๐

๑.๖๐

๕.๐๐

๔.๐๐

ดีเยี่ยม

๕ ๑. โรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรม
ดังนี้
๒. ๑. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันและ
๕
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิด
ไท้องค์ราชัน
๓. ๒. จัดการแข่งกีฬาเปตอง
ภายในโรงเรียนและภายใน
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนภายในโรงเรียนและ
นักเรียนในชุมชน
- การวิเคราะห์นโยบายของต้น
สังกัด
-จัดทําแผนงาน โครงการพิเศษ
เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปี โครงการ กิจกรรม
พิเศษ
- จัดทําข้อมูลการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงาน
- จัดทํารายงานสรุปการ
ประเมินโครงการหรือรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๑๐
- จัดทํารายงานการประชุม
บันทึกการประชุมของงาน
๕
ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๖ กําหนดโครงการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่น
ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาได้แก่โครงการสนับสนุนให้มีการสืบ
สานงานพระราชดําริ กิจกรรมการสืบสานการเล่นกีฬาเปตอง ซึ่งเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ทรงนําเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรียน
ตามหลักสูตรสาระวิชาพลศึกษาและจัดแข่งขันเป็นการภายในทุกระดับชั้น รวมทั้งส่งเข้าร่วมแข่งขันใน
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เรียนทุกคนได้ร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าว ดําเนินโครงการเทิดทูนสถาบันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน โดยมี
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน และประกวดอย่างหลากหลาย เพื่อปลูกฝังและเรียนรู้

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ มีกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างทักษะ
อาชีพให้แก่นักเรียนนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
และ ปฏิบัติตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานงานพระราชดําริต่อไป ตามแนว
พระราชดําริมีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทุก
ประการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
และทักษะการเล่นกีฬาเปตอง เข้าใจกติกาการเล่น ได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ และมีความรัก ความ
สามัคคีกัน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน
มีการดําเนินการจัดกิจกรรม ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจํา ปี ๒๕๕๖ ซึ่งเน้นพัฒนาตาม
วิสัยทัศน์กล่าวคือ สถานศึกษาร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มี
คุณธรรม สามารถแข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสืบสาน
งานพระราชดําริ โดยกําหนด แผนกลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ ๙ ยุทธศาสตร์ มีครูฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รับผิดชอบ ประกอบด้วยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน โครงการโรงเรียน
ต้นแบบรณรงค์นิยมไทย โครงการสนับสนุน ให้มีการสืบสานงานพระราชดําริ โครงการพัฒนานักเรียน
ให้มีความรู้ความสามารถและส่งเสริมความเป็นเลิ ศ ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้ร่วมในการวางแผนและรับทราบ
กระบวนการดําเนินงานโดยผ่านสภานักเรียน และบุคลากรที่ร่วมดําเนินงานในโครงการต่างๆให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กําหนดทุกโครงการ มีการประเมินผล ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกโครงการเฉลี่ยมีความพึงพอใจระดับดีร้อยละ ๘๕
ผลการพัฒนา
ส่งผลให้สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามที่กําหน ด บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองให้การ
ยอมรับ และเป็นที่รับทราบและยอมรับของชุมชน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
ควรส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดําเนินการตาม
โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ และติดตามประเมินผล สรุปผลการพัฒนาต่อไป
สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมคะแนนที่ได้
๘๖.๗๖
ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑
(ปรับปรุง)

 ระดับ ๒
(พอใช้)

 ระดับ ๓
(ดี)

ระดับ ๔

ระดับ๕

(ดีมาก)

(ดีเยี่ยม)

๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านคุณภาณพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม







ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้










ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กําหนดขึ้น
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม







สรุปภาพรวม โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑
(ปรับปรุง)

 ระดับ ๒
(พอใช้)

 ระดับ ๓
(ดี)

ระดับ ๔

ระดับ๕

(ดีมาก)

(ดีเยี่ยม)

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชัน้ (ม.๑-ม.๖)ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน
๑๕๕

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน
๔
๒๗

๓.๕
๒๕

๓
๒๑

๒.๕
๒๖

๒
๒๗

๑.๕
๑๔

๑
๑๐

๐
๕

จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับการตัดสิน
ผลการเรียน
๑๕๕

X .

SD

๒.๖๔

๑.๐๒

ร

ท๒๑๑๐๑

ภาษาไทยพื้นฐาน

๐

ท๒๑๒๐๑

นิทานพื้นบ้าน

๑๕๕

๒๑

๑๘

๒๒

๓๔

๔๒

๑๐

๖

๒

๑๕๕

๒.๖๐

๐.๘๖

๐

ค๒๑๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

๑๕๕

๑๙

๑๘

๒๒

๑๘

๒๔

๒๐

๒๗

๗

๑๕๕

๒.๒๙

๑.๑๑

๐

ค๒๑๒๐๑

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์

๑๕๕

๕๕

๑๖

๑๓

๒๓

๑๕

๑๔

๑๙

๐

๑๕๕

๒.๘๕

๑.๐๙

ว๒๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๑๕๕

๖

๑๐

๑๐

๒๖

๓๒

๓๗

๒๘

๖

๑๕๕

๑.๙๕

๐.๘๙

ว๒๑๒๐๑

ของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์

๑๕๕

๑๐๘

๑๐

๙

๘

๘

๒

๑๐

๐

๑๕๕

๓.๕๐

๐.๙๐

ส๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา

๑๕๕

๑๘

๑๔

๒๙

๒๖

๒๕

๑๐

๒๓

๑๐

๑๕๕

๒.๓๓

๑.๑๐

๐

ส๒๑๑๐๒

พระพุทธศาสนา

๑๕๕

๐

๑๓๗

๑๘

๐

๐

๐

๐

๐

๑๕๕

๓.๔๔

๐.๑๖

๐

ส๒๑๑๐๓

ประวัติศาสตร์

๑๕๕

๒

๙

๑๕

๔๐

๓๔

๓๓

๒๑

๑

๑๕๕

๒.๐๘

๐.๗๔

๐

พ๒๑๑๐๑

สุขศึกษา

๑๕๕

๙๙

๓๕

๑๗

๓

๑

๐

๐

๐

๑๕๕

๓.๗๔

๐.๔๑

๐

พ๒๑๑๐๒

เปตอง

๑๕๕

๑๑๕

๑

๑๖

๓

๑

๐

๑๒

๗

๑๕๕

๓.๔๔

๑.๑๓

๐

ศ๒๐๒๐๔

นาฎศิลป์

๑๕๕

๓๖

๒๗

๓๑

๒๑

๑๖

๗

๘

๙

๑๕๕

๒.๘๐

๑.๑๐

๐

๐
๐
๐

ศ๒๑๑๐๑

ทัศนศิลป์

๑๕๕

๓๖

๓๔

๕

๑

๑๑

๑๘

๕๐

๐

๑๕๕

๒.๔๕

๑.๒๗

๐

ศ๒๑๑๐๒

๑๕๕

๒๔

๙

๑๕

๕

๒๑

๒๓

๕๘

๐

๑๕๕

๒.๐๖

๑.๑๒

๐

ง๒๐๒๔๑

ดนตรี
การนําเสนองานด้วย
Comฯ

๒๑

๓๙

๓๙

๒๕

๑๘

๓

๑

๘

๑๕๔

๒.๘๗

๐.๙๔

ง๒๐๒๖๑

เกษตรฯ

๑๕๕

๑๒๓

๓๒

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๕๕

๓.๙๐

๐.๒๐

๐

ง๒๑๑๐๑

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๕๕

๑๕๕

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๕๕

๔.๐๐

๐.๐๐

๐

อ๒๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๑๕๕

๑๖

๑๓

๙

๑๕

๒๔

๓๑

๔๓

๔

๑๕๕

๒.๐๑

๑.๐๖

๐

อ๒๑๒๐๑

ภาษาฟัง พูด

๑๕๕

๑๓

๒๓

๒๕

๑๗

๓๘

๒๘

๑๑

๐

๑๕๕

๒.๔๕

๐.๘๘

๐

๒,๙๔๕

๘๙๔

๔๗๐

๓๑๖

๒๙๑

๓๓๗

๒๕๐

๓๒๗

๕๙

๒,๙๔๔

๒.๘๑

๑.๑๒

๑

๓๐.๓๗

๑๕.๙๖

๑๐.๗๓

๙.๘๘

๑๗.๐๒

๑๒.๖๓

๑๖.๕๒

๒.๙๘

๙๙.๙๗

๓.๐๔

รวม

๑๕๕

ร้อยละ

๑

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓
๕๗.๐๕
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑
๔๐.๙๒
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส
๒.๐๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รหัสวิชา

ท๒๑๑๐๒
ท๒๑๒๐๒
ค๒๑๑๐๒
ค๒๑๒๐๒
ว๒๑๑๐๒
ว๒๑๒๐๒
ส๒๑๑๐๔
ส๒๑๑๐๕
ส๒๑๑๐๖
พ๒๑๑๐๓
พ๒๑๑๐๔
ศ๒๐๒๐๓
ศ๒๑๑๐๓
ศ๒๑๑๐๔
ง๒๐๒๔๒

ชื่อวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน
นิทานพื้นบ้าน

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน
๑๕๓
๑๕๓

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

๑๕๓

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์

๑๕๓

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๑๕๓

ของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์

๑๕๓

สังคมศึกษา

๑๕๓

พระพุทธศาสนา

๑๕๓

ประวัติศาสตร์

๑๕๓

สุขศึกษา

๑๕๓

เปตอง

๑๕๓

นาฎศิลป์

๑๕๓

ทัศนศิลป์

๑๕๓

ดนตรี
การนําเสนองานด้วย
Comฯ

๑๕๓
๑๕๓

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน
๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

๑๖

๒๔

๓๒

๓๐

๒๒

๑๕

๘

๖

๓๑

๒๔

๔๘

๑๘

๙

๒

๖

๑๕

๒๘

๑๒

๒๐

๒๓

๒๕

๑๕

๑๑

๑๘

๓๒

๓๑

๓๐

๑๙

๑๑

๖

๓

๒๐

๑๑

๑๓

๒๙

๓๖

๒๘

๑๙

๑๐

๗

๓๘

๒๙

๒๓

๒๐

๑๗

๖

๘

๑๒

๔๕

๒๓

๓๒

๑๐

๑๐

๑๔

๗

๑๒

๕๘

๒๐

๒๓

๑๑

๑๙

๖

๕

๑๑

๔

๖

๑๓

๒๓

๓๕

๒๑

๒๘

๒๓

๒๓

๑๑

๒๗

๒๘

๑๖

๒๓

๑๐

๑๕

๕๓

๐

๙๗

๐

๐

๐

๐

๓

๓๕

๑๕

๒๐

๙

๑๑

๑๐

๕

๓

๘

๓๗

๓๙

๑๖

๑

๗

๑๘

๒๗

๕๐

๒๓

๓๓

๑๕

๑๖

๔

๑

๑๑

๕๘

๒๑

๓๒

๑๘

๑๒

๔

๒

๖

จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับการตัดสิน
ผลการเรียน

X .

SD

๑๕๓

๒.๕๗

๐.๙๗

๑๕๓

๒.๗๗

๑.๑๖

๑๕๒

๒.๓๔

๑.๒๔

๑๕๒

๒.๖๘

๑.๒๗

๑๕๓

๒.๓๖

๐.๙๔

๑๕๓

๒.๗๗

๑.๑๘

๑๕๓

๒.๘๑

๑.๒๑

๑๕๓

๒.๙๔

๑.๑๙

๑๕๓

๑.๗๒

๑.๐๓

๑๕๓

๒.๓๔

๑.๑๗

๑๕๓

๓.๒๙

๐.๖๖

๑๐๘

๒.๙๔

๑.๐๖

๑๕๓

๒.๒๘

๑.๓๔

๑๕๓

๒.๙๘

๑.๑๑

๑๕๓

๓.๑๓

๐.๙๘

ร

๐
๐
๑
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๔๕
๐
๐
๐

ง๒๐๒๖๒
ง๒๑๑๐๒

เกษตรฯ

๑๕๓

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๕๓

อ๒๑๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

อ๒๑๒๐๒

ภาษาฟัง พูด

ท๒๒๑๐๑
ค๒๒๑๐๑
ค๒๒๒๐๑
ว๒๒๑๐๑
ว๒๒๒๐๑
ส๒๒๑๐๑
ส๒๒๑๐๒
ส๒๒๑๐๓
พ๒๒๑๐๑
พ๒๒๑๐๒
ศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๒
ง๒๐๒๐๗
ง๒๐๒๐๙
ง๒๒๑๐๑
อ๒๒๑๐๑
อ๒๒๒๐๑

ภาษาไทยพื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ตะกร้อวง
ทัศนศิลป์
ดนตรี-นาฎศิลป์
งานหัตถศิลป์
ช่างเชื่อมไฟฟ้าฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

๓.๗๖

๐.๕๘

๑๕๓

๒.๒๒

๑.๔๘

๑๕๓

๒.๒๖

๑.๒๑

๒.๖๙

๑.๒๐

๑๓

๖

๓

๔

๑๐๑

๔๙

๐

๐

๐

๐

๐

๓

๔๐

๑๒

๙

๑๓

๒๖

๑๔

๕

๓๔

๓๙

๗

๗

๕

๒๕

๒๙

๓๙

๒

๗๒๓

๓๘๒

๕๔๗

๓๑๐

๒๙๖

๒๐๑

๑๖๙

๒๓๒

๒,๘๖๐

๓๖.๕๒

๑๒.๙๘

๑๘.๕๘

๑๐.๕๓

๑๐.๐๕

๖.๘๓

๕.๗๔

๗.๘๘

๙๘.๓๘

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ชื่อวิชา

๑๕๓

๑๖

๒,๙๐๗

รหัสวิชา

๐.๙๔

๓๓

๑๕๓

ร้อยละ

๓.๑๑

๒๕

๑๕๓

รวม

๑๕๓

๕๓

๐
๐
๐
๐

๓.๑๕

๕๖.๘๓
๓๔.๑๓
๘.๑๑

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน

๐

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

๑๓๔

๗๘

๓๖

๑๘

๑

๑

๐

๐

๐

๑๓๔

๑๓

๘

๓๔

๓๑

๑๗

๘

๑๗

๖

๑๓๔

๓

๖

๑๓

๒๖

๒๓

๓๒

๓๐

๑

๑๓๔

๙

๑๑

๒๐

๑๘

๑๘

๑๖

๓๒

๑๐

๑๓๔

๒๒

๒๕

๓๘

๑๒

๖

๕

๒๖

๐

๑๓๔

๕

๑๔

๒๑

๒๔

๑๘

๑๕

๒๘

๙

๑๓๔

๗๙

๕๕

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๓๔

๐

๐

๑๑

๔๖

๔๔

๑๓

๒๐

๐

๑๓๔

๒๙

๘๑

๒๔

๐

๐

๐

๐

๐

๑๓๔

๑๓๔

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๓๔

๒๑

๕๖

๑๓

๗

๖

๑๑

๒๐

๐

๑๓๔

๑๕

๗

๒๓

๑๒

๓๓

๙

๒๐

๑๕

๑๓๔

๒๐

๒๗

๓๒

๑๖

๑๕

๑๗

๗

๐

๑๓๔

๑๐๕

๒๙

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๓๔

๑๖

๑๘

๒๓

๑๘

๑๗

๑๐

๒๕

๗

๑๓๔

๙

๘

๒๐

๑๗

๒๘

๒๕

๒๖

๑

๑๓๔

๗

๘

๒๑

๒๖

๕๓

๑๘

๑

๐

จํานวน
นักเรียน
ที่ได้รับการ
ตัดสิน
ผลการเรียน

X .

SD

๑๓๔

๓.๗๑

๐.๔๐

๑๓๔

๒.๔๑

๐.๙๙

๑๓๔

๑.๙๕

๐.๘๐

๑๓๔

๒.๐๓

๑.๑๐

๑๓๔

๒.๗๒

๑.๐๓

๑๓๔

๒.๐๘

๑.๐๔

๑๓๔

๓.๗๙

๐.๒๕

๑๓๔

๒.๐๖

๐.๕๘

๑๓๔

๓.๕๒

๐.๓๑

๑๓๔

๔.๐๐

๐.๐๐

๑๓๔

๒.๘๗

๑.๐๔

๑๓๔

๒.๑๑

๑.๑๗

๑๓๔

๒.๗๘

๐.๘๙

๑๓๔

๓.๘๙

๐.๒๑

๑๓๔

๒.๓๕

๑.๑๓

๑๓๔

๒.๑๓

๐.๙๑

๑๓๔

๒.๓๗

๐.๖๗

ร

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้

I๒๐๒๐๑

รวม

๑๓๔

๑๓๔

๔๒

๑๙

๑๒

๑๐

๑๙

๑๗

๑๐

๕

๒,๔๑๒

๖๐๗

๔๐๘

๓๒๓

๒๖๔

๒๙๘

๑๙๖

๒๖๒

๕๔

๒,๔๑๒

๒๕.๑๗

๑๖.๙๒

๑๓.๓๙

๑๐.๙๕

๑๒.๓๕

๘.๑๓

๑๐.๘๖

๒.๒๔

๑๐๐.๐๐

ร้อยละ

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓

๒.๗๕

๑.๑๗

๒.๗๕

๑.๑๐

๒.๗๕

๐
๐
๐.๐๐

๔๙.๓๗

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑
๔๔.๖๕
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส
๕.๙๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน
๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
ตัดสิน
ผลการเรียน

X .

SD

๑๓๔

๒.๗๔

๐.๖๗

๑๓๔

๒.๐๔

๐.๘๓

๑๓๔

๒.๓๓

๑.๐๙

๑๓๔

๑.๕๔

๐.๗๔

๑๓๓

๒.๒๐

๐.๙๘

๑๓๔

๒.๗๓

๑.๐๐

๑๓๔

๓.๔๙

๐.๒๖

๑๓๔

๒.๓๙

๑.๐๖

๑๓๔

๓.๑๖

๐.๗๓

๑๓๔

๓.๙๒

๐.๑๘

๑๓๔

๓.๒๗

๐.๗๔

๑๓๔

๒.๓๗

๐.๙๗

๑๓๒

๒.๘๙

๐.๔๕

๑๓๔

๒.๖๐

๑.๐๒

๑๓๒

๒.๕๖

๐.๙๕

๑๓๔

๒.๑๘

๐.๗๑

๑๓๔

๓.๕๓

๐.๖๖

๒.๗๐

๑.๐๑

ท๒๓๑๐๑

ภาษาไทย

๑๓๔

๑๓

๑๗

๓๔

๓๑

๓๕

๔

๐

๐

ค๒๓๑๐๑

๑๓๔

๔

๑๑

๘

๒๓

๔๓

๑๘

๒๕

๒

ค๒๓๒๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์

๑๓๔

๑๗

๑๗

๒๑

๑๑

๒๓

๑๓

๒๙

๓

ว๒๐๒๐๕

แสงและทัศนูปกรณ์ ฯ

๑๓๔

๔

๓

๔

๙

๑๓

๓๗

๖๔

๐

ว๒๓๑๐๑

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๔

๘

๑๖

๑๖

๑๙

๒๗

๒๕

๑๗

๕

ส๒๓๑๐๑

สังคมศึกษา

๑๓๔

๒๑

๒๘

๒๙

๑๘

๙

๑๑

๑๗

๑

ส๒๓๑๐๒

พระพุทธศาสนา

๑๓๔

๑๔

๑๐๕

๑๔

๐

๑

๐

๐

๐

ส๒๓๑๐๓

ประวัติศาสตร์

๑๓๔

๑๙

๑๔

๒๒

๑๖

๒๒

๑๓

๒๖

๒

พ๒๓๑๐๑

สุขศึกษา

๑๓๔

๓๕

๒๙

๓๗

๑๘

๘

๕

๒

๐

พ๒๓๑๐๒

วอลเลย์บอล

๑๓๔

๑๑๓

๒๑

๐

๐

๐

๐

๐

๐

ศ๒๓๑๐๑

ทัศนศิลป์

๑๓๔

๓๑

๖๔

๑๑

๑๖

๔

๒

๖

๐

ศ๒๓๑๐๒

ดนตรี-นาฎศิลป์

๑๓๔

๑๕

๖

๓๑

๒๒

๒๖

๑๑

๒๐

๓

ง๒๐๒๑๐

เครื่องยนต์ฯ

๑๓๒

๑

๒๗

๕๗

๓๖

๑๑

๐

๐

๐

ง๒๓๑๐๑

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๓๔

๑๘

๒๔

๒๕

๒๑

๑๗

๙

๑๗

๓

อ๒๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้

๑๓๒

๒๓

๑๖

๑๗

๑๘

๑๕

๔๓

๐

๐

๑๓๔

๓

๑๑

๑๕

๑๙

๔๘

๓๑

๗

๐

๑๓๔

๗๗

๑๘

๒๒

๓

๑๔

๐

๐

๐

๒,๒๗๔

๔๑๖

๔๒๗

๓๖๓

๒๘๐

๓๑๖

๒๒๒

๒๓๐

๑๙

๒,๒๗๓

๑๘.๓๐

๑๘.๗๙

๑๕.๙๗

๑๒.๓๒

๑๓.๙๐

๙.๗๗

๑๐.๑๒

๐.๘๔

๙๙.๙๖

อ๒๓๒๐๑
Is๒๐๒๐๑

รวม
ร้อยละ

๒.๗๐

ร

๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐.๐๔

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓

๕๓.๐๖
๔๖.๑๑
๐.๘๔

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

จํานวน
นักเรียน
ที่ได้รับการ
ตัดสิน
ผลการเรียน

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

X .
SD

ร

ท๒๓๑๐๒

ภาษาไทย

๑๓๔

๔๓

๓๒

๒๔

๑๘

๑๐

๕

๑

๑

๑๓๔

๓.๒๑

๐.๗๙

๐

ค๒๓๑๐๒

๑๓๔

๖

๑๐

๑๖

๒๖

๓๐

๑๕

๒๘

๓

๑๓๔

๒.๑๑

๐.๙๑

๐

ค๒๓๒๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์

๑๓๔

๓๗

๑๗

๒๐

๑๗

๑๑

๙

๑๔

๘

๑๓๓

๒.๗๐

๑.๒๐

๑

ว๒๐๒๐๖

แสงและทัศนูปกรณ์ ฯ

๑๓๔

๓๕

๑๐

๑๑

๑๐

๑๒

๙

๔๖

๑

๑๓๔

๒.๓๖

๑.๒๕

๐

ว๒๓๑๐๒

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๔

๐

๒

๕

๔

๑๘

๒๕

๗๐

๑๐

๑๓๔

๑.๓๑

๐.๖๙

๐

ส๒๓๑๐๔

สังคมศึกษา

๑๓๔

๒๐

๑๔

๒๗

๒๑

๑๖

๙

๒๑

๖

๑๓๔

๒.๔๖

๑.๑๐

๐

ส๒๓๑๐๕

พระพุทธศาสนา

๑๓๔

๔๖

๓๐

๕๖

๒

๐

๐

๐

๐

๑๓๔

๓.๔๕

๐.๔๕

๐

ส๒๓๑๐๖

ประวัติศาสตร์

๑๓๔

๑๘

๑๒

๑๒

๒๐

๒๑

๑๘

๒๔

๙

๑๓๔

๒.๑๙

๑.๑๕

๐

พ๒๓๑๐๓

สุขศึกษา

๑๓๔

๘

๒๓

๓๒

๒๐

๓๓

๑๐

๖

๒

๑๓๔

๒.๕๘

๐.๘๓

๐

พ๒๓๑๐๔

วอลเลย์บอล

๑๓๔

๕๗

๐

๗๖

๐

๐

๐

๐

๑

๑๓๔

๓.๔๐

๐.๕๗

๐

ศ๒๓๑๐๓

ทัศนศิลป์

๑๓๔

๑๕

๔๘

๓๖

๘

๐

๙

๑๗

๑

๑๓๔

๒.๘๘

๐.๙๖

๐

ศ๒๓๑๐๔

ดนตรี-นาฎศิลป์

๑๓๔

๔๐

๘

๑๑

๒๒

๔

๔

๔๔

๑

๑๓๔

๒.๔๙

๑.๒๕

๐

ง๒๓๑๐๒

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๓๔

๕๐

๑๒

๙

๑๕

๗

๕

๒๗

๘

๑๓๓

๒.๖๗

๑.๓๔

๑

อ๒๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้

๑๓๒

๑๙

๑๙

๒๑

๘

๑๕

๓

๔๖

๑

๑๓๒

๒.๓๒

๑.๑๖

๐

๑๓๒

๑๕

๕

๑๑

๑๓

๑๒

๒๑

๕๔

๑

๑๓๒

๑.๙๑

๑.๐๖

๐

๑๓๔

๗๕

๑๘

๒๑

๑๑

๔

๐

๔

๑

๑๓๔

๓.๔๗

๐.๗๘

๐

๒,๐๐๖

๔๐๙

๒๔๒

๓๖๗

๒๐๔

๑๘๙

๑๔๒

๓๙๘

๕๓

๒,๐๐๔

๒.๕๔

๑.๑๕

๒

๒๐.๔๑

๑๒.๐๘

๑๘.๓๑

๑๐.๑๘

๙.๔๓

๗.๐๙

๑๙.๘๖

๒.๖๔

๑๐๐.๐๐

๒.๕๔

อ๒๓๒๐๒
I๒๐๒๐๒

รวม
ร้อยละ

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และมส

๕๐.๘๐
๔๖.๕๖
๒.๖๔

๐.๑๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

จํานวน
นักเรียน
ที่ได้รับการ
ตัดสิน
ผลการ
เรียน

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน

X .

SD

ร

ท๓๑๑๐๑

ภาษาไทย

๑๓๗

๑

๔๐

๕๑

๒๗

๕

๑๐

๓

๐

๑๓๗

๒.๘๖

๐.๖๓

๐

ท๓๑๒๐๑

การเขียนเรียงความฯ

๑๓๗

๑๔

๑๔

๔๐

๕๑

๑๕

๐

๑

๒

๑๓๗

๒.๘๐

๐.๖๗

๐

ค๓๑๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๗

๑๖

๗

๑๖

๒๒

๒๔

๒๐

๒๒

๑๐

๑๓๗

๒.๑๓

๑.๑๐

๐

ค๓๑๒๐๑

เสริมทักษะคณิตศาสตร์

๑๓๗

๙

๖

๑๔

๑๕

๑๖

๓๔

๓๖

๗

๑๓๗

๑.๘๖

๑.๐๐

๐

ว๓๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๗

๑๖

๒๐

๓๑

๓๐

๑๒

๑๕

๑๐

๓

๑๓๗

๒.๖๒

๐.๙๔

๐

ว๓๑๑๐๒

เคมีพื้นฐาน

๑๓๗

๕

๖

๑๖

๒๙

๓๑

๒๓

๒๕

๒

๑๓๗

๒.๐๗

๐.๘๓

๐

ว๓๑๑๐๓

ชีววิทยาพื้นฐาน

๑๓๗

๓๕

๑๕

๒๔

๒๔

๑๘

๑๗

๑

๓

๑๓๗

๒.๘๒

๐.๙๗

๐

ว๓๑๑๐๔

โลกดาราศาสตร์

๑๓๗

๒

๙

๒๔

๒๕

๓๓

๒๕

๑๘

๑

๑๓๗

๒.๑๖

๐.๗๘

๐

ส๓๑๑๐๑

สังคมศึกษา

๑๓๗

๗๑

๑๕

๙

๒๐

๑๕

๕

๑

๑

๑๓๗

๓.๓๐

๐.๘๘

๐

ส๓๐๒๐๑

ประวัติศาสตร์

๑๓๗

๓๓

๓๑

๓๒

๒๐

๑๕

๓

๒

๑

๑๓๗

๓.๐๙

๐.๗๘

๐

ส๓๑๑๐๒

พระพุทธศาสนา

๑๓๗

๖๖

๒๗

๑๗

๑๑

๙

๔

๒

๑

๑๓๗

๓.๓๘

๐.๘๑

๐

พ๓๑๑๐๑

สุขศึกษา

๑๓๗

๗๓

๕๘

๕

๐

๐

๐

๐

๑

๑๓๗

๓.๗๒

๐.๔๓

๐

ศ๓๑๑๐๑

ศิลปศึกษา

๑๓๗

๔๙

๕๐

๑๙

๔

๕

๘

๑

๑

๑๓๗

๓.๓๖

๐.๗๗

๐

ง๓๐๒๔๑

การเขียนโปรแกรมฯ

๑๓๗

๔๐

๑๗

๒๗

๒๑

๑๔

๘

๘

๒

๑๓๗

๒.๙๓

๐.๙๘

๐

ง๓๑๑๐๑

ทักษะการดํารงชีวิต

๑๓๗

๗๔

๑๖

๑๙

๖

๙

๔

๘

๑

๑๓๗

๓.๓๓

๐.๙๕

๐

อ๓๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๑๓๗

๗

๘

๙

๑๔

๔๑

๒๙

๒๔

๕

๑๓๗

๑.๙๕

๐.๘๙

๐

อ๓๑๒๐๑

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

๑๓๗

๒๙

๒๔

๒๙

๒๐

๑๕

๑๓

๗

๐

๑๓๗

๒.๘๗

๐.๙๐

๐

จ๓๑๒๐๑

ภาษาจีน

๑๓๗

๕๐

๒๖

๒๑

๑๕

๙

๙

๕

๒

๑๓๗

๓.๑๒

๐.๙๖

๐

๒,๔๖๖

๕๙๐

๓๘๙

๔๐๓

๓๕๔

๒๘๖

๒๒๗

๑๗๔

๔๓

๒,๔๖๖

๒.๘๐

๑.๐๒

๐

๒๓.๙๓ ๑๕.๗๗ ๑๖.๓๔ ๑๔.๓๖

๑๑.๖๐

๙.๒๑

๗.๐๖ ๑.๗๔

๑๐๐.๐๐

๒.๘๐

รวม
ร้อยละ

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส

๕๖.๐๔
๔๒.๒๑
๑.๗๔

๐.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รหัสวิชา

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน

ชื่อวิชา

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
ตัดสิน
ผลการเรียน

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

X .

SD

ร

ท๓๑๑๐๒

ภาษาไทย

๑๓๔

๒๗

๔๙

๓๓

๑๒

๗

๒

๐

๔

๑๓๔

๓.๑๘

๐.๘๐

๐

ท๓๑๒๐๒

การเขียนเรียงความฯ

๑๓๔

๓๔

๓๗

๑๘

๒๖

๑๐

๔

๐

๔

๑๓๓

๓.๐๙

๐.๘๘

๑

ค๓๑๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๑

๒๓

๕

๑๖

๑๙

๑๙

๑๖

๓๐

๒

๑๓๐

๒.๒๘

๑.๐๙

๑

ค๓๑๒๐๒

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์

๑๓๑

๑๗

๑๐

๑๔

๑๑

๒๒

๑๗

๓๖

๓

๑๓๐

๒.๑๔

๑.๑๐

ว๓๐๒๐๖

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๔

๓

๖

๘

๑๘

๒๙

๔๐

๒๕

๔

๑๓๓

๑.๘๔

๐.๘๐

๑

ว๓๐๒๐๑

เคมีพื้นฐาน

๑๓๔

๒

๑๐

๑๔

๒๘

๑๕

๑๙

๓๒

๑๓

๑๓๓

๑.๘๕

๑.๐๒

๑

ว๓๐๒๒๑

ชีววิทยาพื้นฐาน

๑๓๔

๑

๑๙

๕๒

๒๒

๒๒

๕

๘

๔

๑๓๓

๒.๕๖

๐.๘๑

๑

ว๓๐๒๔๑

โลกดาราศาสตร์

๑๓๔

๒๐

๒๔

๓๐

๓๑

๑๖

๕

๒

๖

๑๓๔

๒.๗๘

๐.๙๓

๐

ส๓๑๑๐๓

สังคมศึกษา

๑๓๔

๕๔

๓๕

๑๓

๑๒

๘

๔

๒

๖

๑๓๔

๓.๒๒

๑.๐๒

๐

ส๓๐๒๐๒

ประวัติศาสตร์

๑๓๔

๘๖

๑๕

๑๖

๕

๔

๒

๒

๓

๑๓๓

๓.๕๓

๐.๘๕

๑

ส๓๑๑๐๔

พระพุทธศาสนา

๑๓๔

๖๖

๔๒

๑๑

๖

๒

๐

๑

๖

๑๓๔

๓.๔๖

๐.๙๐

๐

พ๓๑๑๐๒

สุขศึกษา

๑๓๔

๘๒

๒๖

๑๐

๘

๔

๐

๑

๓

๑๓๔

๓.๕๗

๐.๗๘

๐

ศ๓๑๑๐๒

ศิลปศึกษา

๑๓๔

๘๕

๑๑

๕

๑๗

๗

๔

๒

๓

๑๓๔

๓.๔๒

๐.๙๔

๐

ง๓๐๒๔๒

การเขียนโปรแกรมฯ

๑๓๔

๑๔

๑๕

๒๑

๓๑

๒๔

๗

๐

๒๒

๑๓๔

๒.๒๙

๑.๒๑

๐

ง๓๑๑๐๒

ทักษะการดํารงชีวติ

๑๓๔

๙

๒๐

๒๘

๓๙

๑๙

๑๒

๓

๓

๑๓๓

๒.๖๑

๐.๘๑

๑

อ๓๑๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๑๓๔

๑๕

๑๓

๒๑

๑๘

๒๔

๑๔

๒๕

๓

๑๓๓

๒.๓๑

๑.๐๓

๑

อ๓๑๒๐๒

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

๑๓๔

๗๘

๑๐

๗

๑๓

๑๑

๔

๘

๓

๑๓๔

๓.๒๖

๑.๐๗

๐

จ๓๑๒๐๒

ภาษาจีน

๑๓๔

๑๗

๒๐

๒๓

๒๔

๑๑

๑๑

๒๕

๓

๑๓๔

๒.๔๗

๑.๐๗

๐

๒,๔๐๖

๖๓๓

๓๖๗

๓๔๐

๓๔๐

๒๕๔

๑๖๖

๒๐๒

๙๕

๒,๓๙๗

๒.๗๗

๑.๑๑

๙

๒๕.๖๗ ๑๔.๘๘ ๑๓.๗๙ ๑๓.๗๙

๑๐.๓๐

๖.๗๓

๘.๑๙

๓.๘๕

๙๙.๖๓

๒.๗๐

ร้อยละ

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส

๑

๐.๓๗

๕๕.๙๐
๔๐.๑๓
๓.๙๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน
๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
ตัดสิน
ผลการเรียน

X .

SD

ร

ท๓๒๑๐๑

ภาษาไทยพื้นฐาน

๑๓๖

๒๐

๒๙

๕๙

๒๕

๒

๑

๐

๐

๑๓๖

๓.๑๔

๐.๕๑

๐

ค๓๒๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๖

๗๘

๑๙

๑๒

๑๖

๙

๒

๐

๐

๑๓๖

๓.๕๐

๐.๗๐

๐

ค๓๒๒๐๑

เสริมทักษะคณิตศาสตร์

๑๓๖

๑๐๐

๒๒

๗

๔

๒

๑

๐

๐

๑๓๖

๓.๗๘

๐.๔๖

๐

ว๓๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๖

๖๒

๒๕

๓๔

๑๐

๕

๐

๐

๐

๑๓๖

๓.๔๗

๐.๕๘

๐

ว๓๐๒๐๓

ของไหล ความร้อน

๑๓๖

๑๑

๙

๑๑

๒๗

๒๔

๒๔

๓๐

๐

๑๓๖

๒.๑๓

๐.๙๒

๐

ว๓๐๒๒๓

อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมีฯ

๑๓๖

๗๔

๕๐

๑๒

๐

๐

๐

๐

๐

๑๓๖

๓.๗๓

๐.๓๓

๐

ว๓๐๒๔๓

สรีรวิทยาของสัตว์

๑๓๖

๒๖

๑๗

๒๑

๓๘

๒๔

๖

๔

๐

๑๓๖

๒.๘๑

๐.๘๑

๐

ส๓๐๒๐๓

พระพุทธศาสนา

๑๓๖

๙๐

๒๘

๙

๘

๑

๐

๐

๐

๑๓๖

๓.๗๓

๐.๔๕

๐

ส๓๒๑๐๑

สังคมศึกษา

๑๓๖

๙๕

๑๖

๑๒

๘

๕

๐

๐

๐

๑๓๖

๓.๖๙

๐.๕๕

๐

ส๓๒๑๐๒

ประวัติศาสตร์

๑๓๖

๑๐๑

๒๒

๘

๓

๒

๐

๐

๐

๑๓๖

๓.๘๐

๐.๔๑

๐

พ๓๒๑๐๑

สุขศึกษา

๑๓๖

๔๘

๕๐

๒๗

๙

๑

๑

๐

๐

๑๓๖

๓.๔๙

๐.๕๐

๐

ศ๓๒๑๐๑

ศิลปะ

๑๓๖

๖๒

๓๙

๒๙

๕

๑

๐

๐

๐

๑๓๖

๓.๕๗

๐.๔๖

๐

ง๓๒๑๐๑

การออกแบบเทคโนโลยี

๑๓๖

๔๒

๒๑

๒๒

๒๑

๗

๗

๑๖

๐

๑๓๖

๒.๙๔

๑.๐๑

๐

อ๓๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๑๓๖

๑๔

๑๔

๔๑

๔๒

๒๒

๓

๐

๐

๑๓๖

๒.๘๑

๐.๖๒

๐

อ๓๒๒๐๑

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

๑๓๖

๒๙

๒๑

๒๐

๓๔

๙

๑๒

๑๑

๐

๑๓๖

๒.๘๑

๐.๙๓

๐

จ๓๒๒๐๑

ภาษาจีน
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้

๑๓๖

๕๙

๗

๑๐

๗

๘

๔

๓๐

๑๑

๑๓๖

๒.๖๕

๑.๔๔

๐

๘๓

๔๒

๙

๒

๐

๐

๐

๐

๑๓๖

๓.๗๖

๐.๓๔

๙๑๑

๓๘๙

๓๓๔

๒๕๗

๑๒๒

๖๑

๙๑

๑๑

๒,๑๗๖

๓.๒๕

๐.๘๗

๔๑.๘๗

๑๗.๘๘

๑๕.๓๕

๑๑.๘๑

๕.๖๑

๒.๘๐

๔.๑๘

๐.๕๑

๑๐๐.๐๐

๓.๒๕

I๓๐๒๐๑

รวม

๑๓๖
๒,๑๗๖

ร้อยละ

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐

๐
๐
๐.๐๐

๗๕.๐๙
๒๔.๔๐
๐.๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
ตัดสิน
ผลการเรียน

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

X .

SD

ร

ท๓๒๑๐๒

ภาษาไทยพื้นฐาน

๑๓๕

๘๓

๒๙

๑๘

๑

๔

๐

๐

๐

๑๓๕

๓.๖๙

๐.๔๗

๐

ค๓๒๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๕

๔๒

๓๓

๓๕

๑๙

๓

๐

๐

๓

๑๓๕

๓.๒๗

๐.๗๔

๐

ค๓๒๒๐๒

เสริมทักษะคณิตศาสตร์

๑๓๕

๔๐

๓๑

๓๔

๙

๖

๗

๕

๓

๑๓๕

๓.๑๑

๐.๙๓

๐

ว๓๒๑๐๒

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๑๓๕

๗๒

๓๘

๑๓

๙

๓

๐

๐

๐

๑๓๕

๓.๖๒

๐.๕๑

๐

ว๓๐๒๐๔

ของไหล ความร้อน

๑๓๕

๒๗

๑๖

๑๙

๒๔

๒๒

๙

๑๘

๐

๑๓๕

๒.๖๔

๑.๐๐

๐

ว๓๐๒๒๔

อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมีฯ

๑๓๕

๓๗

๑๕

๒๒

๒๔

๒๒

๖

๖

๓

๑๓๕

๒.๘๖

๐.๙๘

๐

ว๓๐๒๔๔

สรีรวิทยาของสัตว์

๑๓๕

๑๐

๑๒

๓๓

๒๘

๓๗

๑๔

๑

๐

๑๓๕

๒.๕๗

๐.๗๑

๐

ส๓๐๒๐๔

พระพุทธศาสนา

๑๓๕

๘๑

๓๗

๑๐

๑

๑

๐

๐

๕

๑๓๕

๓.๖๑

๐.๘๐

๐

ส๓๒๑๐๓

สังคมศึกษา

๑๓๕

๔๒

๔๙

๓๓

๙

๑

๑

๐

๐

๑๓๕

๓.๔๔

๐.๕๐

๐

ส๓๒๑๐๔

ประวัติศาสตร์

๑๓๕

๖๓

๒๖

๒๙

๑๑

๓

๓

๐

๐

๑๓๕

๓.๔๗

๐.๖๒

๐

พ๓๒๑๐๒

สุขศึกษา

๑๓๕

๘๘

๒๑

๐

๒๖

๐

๐

๐

๐

๑๓๕

๓.๖๓

๐.๕๘

๐

ศ๓๒๑๐๒

ศิลปะ

๑๓๕

๑๓๕

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๓๕

๔.๐๐

๐.๐๐

๐

ง๓๒๑๐๒

การออกแบบเทคโนโลยี

๑๓๕

๑๓๔

๑

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๓๕

๔.๐๐

๐.๐๔

๐

อ๓๒๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๑๓๕

๑๙

๑๗

๒๓

๔๐

๒๘

๘

๐

๐

๑๓๕

๒.๗๖

๐.๗๓

๐

อ๓๒๒๐๒

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

๑๓๕

๒๙

๑๙

๒๐

๓๓

๑๕

๑๓

๕

๑

๑๓๕

๒.๘๑

๐.๙๐

๐

จ๓๒๒๐๒

ภาษาจีน
การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้

๑๓๕

๖๙

๑๘

๑๙

๙

๙

๒

๘

๐

๑๓๔

๓.๓๔

๐.๘๙

๑

๔๕

๓๘

๓๐

๑๐

๙

๐

๑

๒

๑๓๕

๓.๓๑

๐.๗๕

๑,๐๑๖

๔๐๐

๓๓๘

๒๕๓

๑๖๓

๖๓

๔๔

๑๗

๒๒๙๔

๓.๓๐

๐.๘๔

๕๕.๑๐

๒๑.๖๙

๑๘.๓๓

๑๓.๗๒

๘.๘๔

๓.๔๒

๒.๓๙

๐.๙๒

๙๙.๙๖

๔.๑๑

Is ๓๐๒๐๒

รวม

๑๓๕
๒,๒๙๕

ร้อยละ

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส

๐
๑๐
๐.๔๔

๗๖.๔๓
๒๒.๘๐
๐.๗๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
ตัดสิน
ผลการเรียน

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

X .

SD

ร

ท๓๐๒๐๕

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

๓๔

๑๓

๑๗

๔

๐

๐

๐

๐

๐

๓๔

๓.๖๓

๐.๓๓

๐

ท๓๐๒๐๗

ภาษาเพื่อกิจกรรมการฯ

๓๔

๓๔

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๓๔

๔.๐๐

๐.๐๐

๐

ท๓๓๑๐๑

ภาษาไทยพื้นฐาน

๑๑๔

๑๖

๓๒

๓๑

๓๕

๐

๐

๐

๐

๑๑๔

๓.๑๓

๐.๕๒

๐

ค๓๓๒๐๑

เสริมทักษะคณิตศาสตร์

๘๐

๔๓

๖

๑๖

๙

๔

๒

๐

๐

๘๐

๓.๔๓

๐.๗๑

๐

ว๓๐๒๐๕

แม่เหล็กไฟฟ้า

๘๐

๔

๒

๖

๑๐

๒๕

๑๙

๑๔

๐

๘๐

๑.๙๘

๐.๗๗

๐

ว๓๐๒๒๕

ปริมาณสารสัมพันธ์

๘๐

๖๑

๑๕

๔

๐

๐

๐

๐

๐

๘๐

๓.๘๖

๐.๒๘

๐

ว๓๐๒๒๗

เคมีอุตสาหกรรม

๘๐

๑๑

๒

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๓

๐

๘๐

๒.๒๙

๐.๙๖

๐

ว๓๐๒๔๕

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

๘๐

๑๖

๑๑

๑๓

๕

๙

๔

๒๒

๐

๘๐

๒.๕๐

๑.๑๕

๐

ส๓๐๒๐๓

พระพุทธศาสนา

๑๑๔

๒๑

๑๗

๓๓

๒๙

๑๓

๑

๐

๐

๑๑๔

๓.๐๐

๐.๖๕

๐

ส๓๐๒๐๘

กฎหมายใกล้ตัว

๓๔

๖

๑

๖

๙

๔

๓

๔

๑

๓๔

๒.๔๙

๑.๐๒

๐

ส๓๐๒๔๒

เศรษฐกิจพอเพียง

๓๔

๓๔

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๓๔

๔.๐๐

๐.๐๐

๐

ส๓๐๒๘๓

ประชากรคุณภาพชีวิต

๓๔

๓๓

๑

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๓๔

๓.๙๙

๐.๐๘

๐

ส๓๓๑๐๑

สังคมศึกษา

๑๑๔

๓๙

๒๙

๓๓

๘

๔

๑

๐

๐

๑๑๔

๓.๓๙

๐.๕๗

๐

ส๓๓๒๐๑

อาเซียนศึกษา

๓๔

๒๙

๕

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๓๔

๓.๙๓

๐.๑๘

๐

พ๓๐๒๐๕

ลีลาศ

๓๔

๑๑

๔

๙

๐

๘

๑

๐

๑

๓๔

๓.๐๑

๐.๙๖

๐

พ๓๓๑๐๑

สุขศึกษา

๑๑๔

๗๖

๒๔

๗

๓

๐

๑

๓

๐

๑๑๔

๓.๖๙

๐.๖๑

๐

ศ๓๓๑๐๑

ศิลปศึกษา

๑๑๔

๔๘

๒๔

๙

๑๙

๗

๑

๕

๑

๑๑๔

๓.๒๕

๐.๘๙

๐

ง๓๐๒๐๕

โครงงานคอมฯ

๓๔

๒

๘

๘

๙

๓

๑

๓

๐

๓๔

๒.๗๔

๐.๗๙

๐

ง๓๓๑๐๑

กราฟฟิกคอมฯ

๑๑๔

๗๖

๒๙

๕

๓

๐

๐

๑

๐

๑๑๔

๓.๗๖

๐.๔๔

๐

อ๓๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๑๑๔

๒๐

๑๘

๑๕

๒๐

๑๒

๑๒

๑๕

๒

๑๑๔

๒.๕๙

๑.๐๖

๐

อ๓๓๒๐๑

ภาษาอังกฤษรอบรู้๑

๑๑๔

๒๘

๒๒

๒๔

๑๒

๙

๑๔

๕

๐

๑๑๔

๒.๙๔

๐.๙๒

๐

จ๓๓๒๐๑
Is๓๐๒๐๑

ภาษาจีน
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้

๑๑๔

๖๓

๔

๙

๑๐

๙

๗

๑๑

๑

๑๑๔

๓.๑๔

๑.๑๒

๐

๓๕

๑๘

๑๗

๑๔

๑๖

๙

๕

๐

๑๑๔

๒.๙๘

๐.๙๓

๗๑๙

๒๘๙

๒๖๑

๒๐๘

๑๓๗

๙๑

๑๐๑

๖

๑,๘๑๒

๓.๑๕

๐.๙๔

๓๙.๖๘

๑๕.๙๕

๑๔.๔๐

๑๑.๔๘

๗.๕๖

๕.๐๒

๕.๕๗

๐.๓๓

๑๐๐.๐๐

๓.๑๕

รวม

๑๑๔
๑,๘๑๒

ร้อยละ

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐

๐
๐
๐.๐๐

๗๐.๐๓
๒๙.๖๔
๐.๓๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
นักเรียน
ที่เรียน

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
ตัดสิน
ผลการเรียน

จํานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

X .

SD

ร

ท๓๐๒๐๖

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

๓๔

๒๖

๗

๐

๐

๐

๐

๐

๑

๓๔

๓.๗๘

๐.๖๙

๐

ท๓๐๒๐๘

ภาษาเพื่อกิจกรรมการฯ

๓๔

๒๒

๑๐

๑

๐

๐

๐

๐

๑

๓๔

๓.๗๑

๐.๗๐

๐

ท๓๓๑๐๒

ภาษาไทยพื้นฐาน

๑๑๔

๗๙

๓๓

๑

๐

๐

๐

๐

๑

๑๑๔

๓.๘๑

๐.๔๓

๐

ค๓๓๒๐๒

เสริมทักษะคณิตศาสตร์

๘๐

๔๐

๑๔

๑๐

๑๑

๔

๑

๐

๐

๘๐

๓.๔๕

๐.๖๗

๐

ว๓๐๒๐๖

แม่เหล็กไฟฟ้า

๘๐

๐

๐

๗

๔

๑๗

๒๕

๒๗

๐

๘๐

๑.๖๒

๐.๖๑

๐

ว๓๐๒๒๖

ปริมาณสารสัมพันธ์

๘๐

๗๐

๑๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๘๐

๓.๙๔

๐.๑๗

๐

ว๓๐๒๔๖

เคมีอุตสาหกรรม

๘๐

๑๕

๙

๒๔

๑๕

๑๓

๔

๐

๐

๘๐

๒.๙๑

๐.๗๓

๐

ว๓๐๒๔๗

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

๘๐

๗๐

๐

๔

๑

๒

๐

๓

๐

๘๐

๓.๗๗

๐.๖๘

๐

ส๓๐๒๐๔

พระพุทธศาสนา

๑๑๔

๖๑

๑๓

๑๗

๑๒

๑๐

๐

๐

๑

๑๑๔

๓.๔๓

๐.๗๖

๐

ส๓๐๒๒๔

กฎหมายใกล้ตัว

๓๔

๑๒

๑๑

๕

๓

๑

๑

๐

๐

๓๓

๓.๔๑

๐.๖๓

๑

ส๓๐๒๔๓

เศรษฐกิจพอเพียง

๓๔

๒๙

๐

๑

๒

๑

๐

๐

๐

๓๓

๓.๘๒

๐.๕๐

๑

ส๓๐๒๖๓

ประชากรคุณภาพชีวิต

๓๔

๓๓

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑

๓๔

๓.๘๘

๐.๖๘

๐

ส๓๓๑๐๒

สังคมศึกษา

๑๑๔

๑

๕

๒๓

๓๕

๓๔

๖

๙

๐

๑๑๓

๒.๓๔

๐.๖๓

๑

พ๓๐๒๐๖

ฟุตบอล

๓๔

๒๗

๑

๑

๐

๐

๐

๓

๒

๓๔

๓.๔๖

๑.๒๑

๐

พ๓๓๑๐๒

สุขศึกษา

๑๑๔

๘๕

๑๐

๘

๑

๑

๒

๖

๑

๑๑๔

๓.๖๒

๐.๘๕

๐

ศ๓๓๑๐๒

ศิลปศึกษา

๑๑๔

๕๑

๓๔

๑๖

๖

๔

๒

๐

๐

๑๑๓

๓.๕๑

๐.๕๙

๑

ง๓๐๒๐๖

โครงงานคอมฯ

๓๔

๓๒

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑

๓๓

๓.๘๘

๐.๖๙

๑

ง๓๓๑๐๒

กราฟฟิกคอมฯ

๑๑๔

๓๘

๔๐

๒๖

๐

๘

๐

๐

๑

๑๑๓

๓.๔๒

๐.๖๓

๑

อ๓๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๑๑๔

๑๓

๒๙

๓๗

๑๔

๘

๖

๖

๑

๑๑๔

๒.๙๐

๐.๘๒

๐

อ๓๓๒๐๒

ภาษาอังกฤษรอบรู้๑

๑๑๔

๗

๗

๑๒

๑๗

๒๓

๒๐

๒๗

๑

๑๑๔

๒.๐๕

๐.๙๒

๐

จ๓๓๒๐๒

ภาษาจีน
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้

๑๑๔

๑๖

๑๒

๑๐

๑๓

๑๑

๑๕

๓๖

๑

๑๑๔

๒.๑๘

๑.๑๒

๐

๑๐

๒๘

๖๐

๑๑

๑

๓

๐

๑

๑๑๔

๓.๐๙

๐.๕๖

๗๓๗

๒๗๓

๒๖๓

๑๔๕

๑๓๘

๘๕

๑๑๗

๑๔

๑,๗๗๒

๓.๑๕

๐.๙๙

๔๑.๕๙

๑๕.๔๑

๑๔.๘๔

๘.๑๘

๗.๗๙

๔.๘๐

๖.๖๐

๐.๗๙

๙๙.๖๖

๓.๑๖

I๓๐๒๐๒

รวม

๑๑๔
๑,๗๗๘

ร้อยละ

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส
๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ส่วน
จํานวน คะแนน
สาระวิชา
เบี่ยงเบน เฉลี่ยร้อยละ
คน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
ภาษาไทย
๑๓๑ ๔๕.๒๒ ๑๐.๕๔
๔๕.๒๒
คณิตศาสตร์
๑๓๑ ๒๓.๙๖
๘.๖๐
๒๓.๙๖
วิทยาศาสตร์
๑๓๑ ๓๗.๕๐ ๘.๕๔
๓๗.๕๐
สังคมศึกษา
๑๓๑ ๔๐.๑๒
๙.๖๓
๔๐.๑๒
สุขศึกษาและพล
๑๓๑ ๖๑.๓๐
๙.๐๓
๖๑.๓๐
ศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

๗๑.๖๐
๒๗.๓๗
๐.๗๙

จํานวนร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าขีดจํากัดล่าง
๕๖.๔๙
๔๗.๓๓
๔๘.๐๙
๕๘.๐๒
๖๔.๘๙

๑๓๑
๑๓๑

๔๓.๙๓

๘.๔๗

๔๓.๙๓

๕๐.๓๘

๔๖.๘๙

๑๑.๑๖

๔๖.๘๙

๖๗.๙๔

๑๓๑

๒๗.๒๑

๘.๑๔

๒๗.๒๑

๒๙.๗๗

๐
๖
๐.๓๔

สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ส่วน
จํานวน คะแนน
เบี่ยงเบน เฉลี่ยร้อยละ
คน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
๑๐๖ ๔๘.๒๑ ๑๑.๓๙
๔๘.๒๑
๑๐๗ ๒๑.๑๔ ๑๒.๕๕
๒๑.๑๔
๑๐๖ ๓๐.๑๓
๖.๔๘
๓๐.๑๓
๑๐๙ ๓๔.๒๓ ๖.๙๗
๓๔.๒๓

จํานวนร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าขีดจํากัดล่าง
๔๙.๐๖
๓๔.๕๘
๓๙.๖๒
๕๒.๒๙

๑๐๖

๖๑.๘๓

๑๐.๙๓

๖๑.๘๓

๕๗.๕๕

๑๐๖

๒๙.๐๗

๖.๘๓

๒๙.๐๗

๔๘.๑๑

๑๐๖

๕๒.๐๖

๙.๒๗

๕๒.๐๖

๖๓.๒๑

๑๐๗

๒๓.๒๒

๗.๗๐

๒๓.๒๒

๒๘.๐๔

๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จํานวนนักเรียน
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ระดับชั้น
ทั้งหมด
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๔๙
๗๗.๘๖
๑๙.๔๗
๒.๐๐
๐.๖๗
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑๓๐
๖๓.๘๕
๓๓.๘๕
๒.๓๐
๐.๐๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๔๑
๗๐.๙๒
๒๘.๓๖
๐.๗๒
๐.๐๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑๒๖
๘๗.๓๐
๑๑.๑๑
๑.๕๙
๐.๐๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑๓๔
๗๙.๘๕
๒๐.๑๕
๐.๐๐
๐.๐๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๑๓
๘๕.๘๔
๑๓.๒๗
๐.๘๙
๐.๐๐
รวม
๗๙๓
๔๖๕.๖๑
๑๒๖.๒๐
๗.๕
๐.๖๗
เฉลี่ยร้อยละ
๑๐๐
๗๗.๖๐
๒๑.๐๔
๑.๒๕
๐.๑๑
๔.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จํานวน นักเรียน
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ระดับชั้น
ทั้งหมด
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๔๙
๔๗.๗๐
๕๒.๓๐
-

มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

๑๓๐
๑๔๑
๑๒๖
๑๓๔
๑๑๓
๗๙๓
๑๐๐

๔๔.๘๕
๓๒.๕๘
๔๑.๐๔
๒๑.๔๘
๗๐.๐๐
๒๕๗.๖๕
๔๒.๔๑

๕๕.๑๕
๖๗.๔๒
๕๘.๙๖
๗๘.๕๒
๓๐.๐๐
๓๔๒.๓๕
๕๗.๕๙

-

-

๔.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๑๔๙
๑๓๐
๑๔๑
๑๒๖
๑๓๔
๑๑๓
๗๙๓
๑๐๐

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-

๔.๖ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๑๔๙
๑๓๐
๑๔๑
๑๒๖
๑๓๔
๑๑๓
๗๙๓
๑๐๐

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๓๗.๘๐
๖๒.๒๐
๒๖.๔๗
๗๓.๕๓
๓๐.๐๐
๗๐.๐๐
๑๖.๐๐
๘๔.๐๐
๑๓.๐๐
๘๗.๐๐
๒๘.๐๐
๗๒.๐๐
๑๕๑.๒๗ ๔๔๘.๗๓
๒๕.๔๔
๗๔.๕๖
-

บทที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาผลไปใช้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร มีการจัดโครงสร้างระบบการ
บริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ มีแผนการดําเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจนและมีการวางแผนจัดทําโครงการ/
กิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามที่ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา และ
ครูทุกคนได้มีการพัฒนาตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้าน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การดําเนินงานตามกลไกที่เป็นระบบจึงส่งผล
ให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน ทร์ กําแพงเพชรเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล มีความรู้และทักษะที่
จําเป็น
ตามหลักสูตร มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุน
๑. พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ
๑. นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
๒. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
๓. ยิ้ม ประนม ก้มขาน ความภูมิฐาน นักเรียน
๑. นักเรียนได้รับการปลูกฝังและเกิดความตระหนัก
สว.กพ.
สามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๒. ครูมีส่วนร่วมในการปลูกฝัง และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
๔. TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง ๑. นักเรียนได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมที่
ยาเสพติด)
จัดขึ้นอย่างหลากหลาย
๒. ครูให้โอกาสนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านต่างๆ และได้ส่งเสริมต่อโดยการนําไป
ฝึกซ้อมและส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม
๕. บริจาคโลหิต
๖. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

๗. โครงงานวิทยาศาสตร์
๘. กิจกรรม สว.กพ. ปันรักให้โลก
๙. กิจกรรมทันศึกษาเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
๑๐. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ๖/๑ , ๖/๒

๑๑. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน

๑๒. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

๑๓. การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์
๑๔. พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์

๑๕. โครงการทบทวนความรู้คู่คุณธรรม สานฝัน
สู่รั้วมหาวิทยาลัย

ต่อไป
โรงเรียนให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
ปัจจัยสนับสนุน
-มีการประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตที่ดี
-นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์กําแพงเพชรให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโรงเรียน
เป็นอย่างดี
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโรงเรียน
เป็นอย่างดี
คณะครู นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี
คณะครู นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. วิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีความรู้ความสามารถ
๑. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการจัดทําศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
๒. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๑. นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
๒. ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นอย่างดี
๑. นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
๒. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๑. มีงบเหลือจ่ายปี ๒๕๕๖
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู

และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๑๖. วันสําคัญของลูกเสือ-เนตรนารี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
โครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุน
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเป็นอย่างดี
๑๗. ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเป็นอย่างดี
๑๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๑๙. ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
ชั้น ม.๕/๑-๕/๓
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
๒๐. ค่ายพุทธบุตร
๑. นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมเป็นอย่างดี
๒. คณะวิทยากรให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรม
เป็นอย่างดี
๒๑. งานประชาสัมพันธ์
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
บุคคลภายนอก และหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี
๒๒. พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม ๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
ประสิทธิภาพ
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
บุคคลภายนอก และหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี
๒๓. พัฒนาห้องศูนย์วิทยบริการ “พรประภา”
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
(Resoure Center)
โรงเรียน

๒๔. พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์

โครงการ/กิจกรรม
๒๕. พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์

๒๖. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๒๗. ปรับปรุงพัฒนาระบบ Leased Line Internet

๒๘. อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทางคอมพิวเตอร์

๒๙. ทัศนศึกษาจังหวัดสุโขทัย(เยือนถิ่นรุ่งอรุณ

เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูเป็น
อย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูเป็น
อย่างดี
เป็นอย่างดี
ปัจจัยสนับสนุน
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูเป็น
อย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูเป็น
อย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นอย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูเป็น
อย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูเป็น
อย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นอย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก

แห่งความสุข) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓๐. กิจกรรมเปิดโลกภาษา
ก้าวไกลสู่อาเซียน

๓๑. ค่ายภาษาอังกฤษ“สะกิดต่อมความกล้า”

โครงการ/กิจกรรม
๓๒. กิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Day Camp

๓๓. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา
(English Academic Tournament)

๓๔. พัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูเป็น
อย่างดี
๓. สถานที่ทัศนศึกษาน่าสนใจเหมาะสําหรับ
การศึกษา
๔. กําหนดการกระชับชัดเจน
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูเป็น
อย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นอย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
ปัจจัยสนับสนุน
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นอย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก

ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี
๓๕. วันคริสต์มาส Christmas Day
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นอย่างดี
๓๖. กิจกรรมทัศนศึกษา “ท่องเที่ยว เรียนรู้ สู่
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
ธรรม ชาติ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตาม
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นอย่างดี
๓๗. กิจกรรมค่ายบูรณาการ “ท่องเที่ยว เรียนรู้
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
สู่ธรรมชาติ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุน
๓๒. กิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
Chinese Day Camp
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓๘. แข่งขันตอบปัญหารายการโทรทัศน์ รายการ ๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
“เวทีคนเก่ง เดอะแชมป์เปี้ยน” ชิงถ้วยพระราชทาน โรงเรียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี

๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นอย่างดี
๓๙. ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
๔๐. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อรองรับ ๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
การทดสอบระดับชาติ
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
๔๑. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติและ
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
วัสดุ
โรงเรียน
ในท้องถิ่นเพื่อสร้างทักษะอาชีพในแก่นักเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
๔๒. พัฒนาห้องคหกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
๔๓. สู่โลกกว้างทางการศึกษา
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม
๔๔. ค่ายศึกษาดาราศาสตร์ และงานในโครงการ
พระราชดําริดอยตุง

ปัจจัยสนับสนุน
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง

และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
๔๕. One Day One Word
๑. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ ในการนําเสนอคําศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าสา
ธง
๒. ได้รับความร่วมมือจากคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๔๖. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้ท้องถิ่น
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
๔๗. การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
๑. นักเรียนให้ความสนใจกิจกรรมกีฬาสี
๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง
โรงเรียน และคณะครู
๓. ได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
๔. คณะครูมีส่วนในกิจกรรมอย่างทั่วถึง
๕. นักเรียนแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างเป็นระบบ
๔๘. กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรเฉลิม
๑. ผู้บริหารให้ความสนใจในกิจกรรมการแข่งขัน
พระเกียรติสมเด็จย่า
ฟุตบอลจตุรมิตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
เป็นอย่างมาก
๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันจาก
บุคคลภายนอก
๓. ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง ๔
โรงเรียน ให้ความสําคัญกับการจัดการแข่ งขัน
๔. ได้รับผลการตอบรับจากการแข่งขันเป็นอย่างดี

โครงการ/กิจกรรม
๔๙. กิจกรรมบันทึกรัก
การอ่าน

ปัจจัยสนับสนุน
๑. นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านทุกคน
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านและได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตการศึกษา
จนได้รับรางวัลจํานวนมาก

๒. โรงเรียนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
จัดทําสมุดบันทึกการอ่านและให้ขวัญกําลังใจโดย
คัดเลือกผู้ชนะเข้าแข่งขันในระดับเขตการศึกษาจน
ได้รับรางวัล
๕๐. กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนหอพัก ทั้งชายและหญิงร่วมกิจกรรมทุกคน
การอ่านและแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว
โดยครูประจําหอพักและนักเรียนที่มีจิตอาสาเป็นผู้
ควบคุมดูแลทําให้กิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้
๕๑. ทัศนศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๔/๓ นั่งรถราง ๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
เที่ยวเมืองสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
๕๒. “เรียนรู้ผ่านการนั่งรถราง เที่ยวตามตรอก ๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
ออกทางถนนยลเมืองสองแคว ”
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
( บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
จังหวัดพิษณุโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
๕๓. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโรงเรียน
เป็นอย่างดี
๕๔. ค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
๕๕. ตามรอยสุนทรภู่
ครูกวี

ปัจจัยสนับสนุน
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน

๕๖. ห้องเรียนแห่งคุณค่าห้องสาระภาษาไทย

๕๗. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ

๕๘. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

๕๙. วันสําคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

๖๐. กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และคณะวิทยากรเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง
และบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ
๑. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
โรงเรียน
เป็นอย่างดี
๒. ได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี

โครงการ/กิจกรรมทีไ่ ม่ประสบผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
๑. เยี่ยมบ้านนักเรียน
๒. สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร
๓. จิตอาสาพัฒนาสังคม
๔. ค่ายคณิตฯม.ปลาย

สาเหตุ
ครูไม่ค่อยออกเยีย่ มบ้านนักเรียน เนื่องจากนักเรียน
หลายคนมาจากพื้นที่ไกล
สถานศึกษาขาดความพร้อมในการเก็บรวบรวม
พรรณไม้ที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกพื้นที่
ระยะเวลาไม่เหมาะสม
ระยะเวลาไม่เหมาะสม

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน ได้รับการดูแลด้าน
โภชนาการที่ดีจากสถานศึกษา มีการส่งเสริมการออกกําลังกายผ่านกิจกรรมในและนอกหลักสูตร ใ
น
กิจกรรมชุมนุมผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลายทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
วรรณศิลป์ นันทนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จน
ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทั้งระดับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียร
ติและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประจําทุกปี สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ในปี
การศึกษา
๒๕๕๖ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจํา นวนผู้เรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยระดับชาติเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพพอใช้
ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
๑. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทางวิชาการมีการวางแผนงานพัฒนาวิชาการอย่างเป็นระบบ
มอบ
หมายงานให้คณะครูรั บผิดชอบแล ะกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด ดําเนินงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ขณะเดียวกันก็มีการอบรมพัฒนาให้ความรู้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
ผู้เรียนและขยายผลนําความรู้ไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้การดําเนินงานด้านวิชาการปร
ะสบ
ความสําเร็จ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณ แก่โรงเรียน ทําให้โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยี
ต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา การบริหารจัดการในงาน ๔ ฝ่ายมีประสิทธิภาพ คล่องตัว
เป็นระบบ คณะ กรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัด
การศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒. สถานศึกษามีการวางระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการเปิดโอกาส
ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการบริหารจัดกา รศึกษาโดยอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการวางแผน
จัดทําโครงการพัฒนาครอบคลุมทุกมาตรฐานของสถานศึกษา รวมทั้งจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศให้
ถูกต้องทันสมัย ทันต่อการใช้งาน มีการดําเนินงานตามแผน มีคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานและรายงานผลในที่ประชุมครูเป็นประจําทุกเดือน มีการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นทุกโครงการ แล้วจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและรายงาน ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไปอย่างเป็น
ระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ครูทุกคนมีการนําผลการประเมินผู้เรียนมาวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดสอน
ซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน แต่ครูบางส่วนมีการดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง และไม่ทั่วถึงผู้เรียนทุกคน ขาดการ
ติดตามผลการพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งครูบางส่วนยังมี
การจัดการเรียนการสอนไม่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดทําสื่อยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. ครูควรมีการบันทึก ตรวจสอบ เอกสาร การประเมินผล ด้านการเรียน การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน และนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนมากขึ้น
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
๑. โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ทรา
บรมราชชนนี จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อโรงเรียนคือชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนการ
ทํากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดี
๒. โรงเรียนมีการวางแผนจัดทําโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการ
เรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม
๓. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางประสานงานและให้บริการความรู้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่น ๆ
ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อจะได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรงมากขึ้น
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
๑. คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเฉ ลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร มีสัมมาคารวะตามแบบอย่างประเพณีไทย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรเน้นการฝึกลักษณะการไหว้ที่ถูกต้องและถูกวิธีให้กับนักเรียนทุกคน
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
๑. นักเรียนประดิษฐ์งานหัตถศิลป์ตามงานพระราชดําริและเห็นคุณค่าของงาน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ประดิษฐ์งานหัตถศิลป์ให้กับนักเรียนทุกคนและเผยแพร่สู่
ชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การดําเนินการพัฒนาในอนาคตคือ การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการสอนสู่ระบบที่ทันสมัยในหลาย
รูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริม
ให้ครูจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สนับสนุนการทํางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ สร้าง
บรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรี ยนรู้อย่างมีความสุข มุ่งให้เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีเด่นและส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
๔. ความต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือ
โรงเรียนยังมีความต้องการ การช่วยเหลือ สนับสนุน ในด้านงบประมาณ และการระดมทรัพยากร
จากท้องถิ่น มาช่วยในการจัด การศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนปฏิรูปการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนการจัดทําโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน และชุมชน

ภาคผนวก
- บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะผู้จัดทํา
- ประมวลภาพกิจกรรมที่สําคัญ

บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖
ตามที่ โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๖ นี้
โดยนําเสนอผลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการศึกษา คุณภาพด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม
ทางคณะกรรมการสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน และพิจารณาการดําเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ซึ่งได้นํามาตรฐานการศึกษาเป็นจํานวน ทั้งหมด ๑๕ มาตรฐาน ๖๖ ตัวชี้วัด แล้วนํา ไปใช้ เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ทําให้ระบบ ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กําแพงเพชร ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังรายงานประจําปีของ
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้
ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความเห็นชอบตามบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑ /
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะ
ดําเนินงานโดยนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

( นายวัลลภ ภู่สุวรรณ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายวัลลภ ภู่สุวรรณ
คณะกรรมการ

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนประธาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็รีจนพระศ
ครินทร์

กําแพงเพชร
คณะทางาน
๑. นายสมบัติ ตันเจริญ
กําแพงเพชร
๒. นางพัชรินทร์ ร่วมรักษ์
กําแพงเพชร
๓. นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
กําแพงเพชร
๔. นางชญาภา นิวาสประกิจ
๕. นางสาวขนิษฐา นาคน้อย
๖. นางนันทิยา บุตรดี
๗. นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ
๘. นายบรรณรต สกุณา
๙. นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์
๑๐. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร
๑๑. นายวรวุธ บุดสีทา
๑๒. นางจงกล ทาโว
๑๓. นางปทุมพร วงษ์จ่า
๑๔. นางรัตนา สุบิน
๑๕. นางศศิธร ปรมะ
๑๖. นางวาสนา วิชชุวรนันท์
๑๗. นางฉายนันท์ อินทรสูต
๑๘. นางนวล พวงมาลี
๑๙. นางสาวพรสุภา อิ่มเนย
๒๐. นายสวาท โชติ
๒๑. นางวิยะดา เซี่ยงหลิว
๒๒. นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่ม
๒๓. นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล
๒๔. นางสาวทิวา สุระเดช

ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒

๒๕. นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์ ครู คศ.๒
๒๖. นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์
ครู คศ.๒
๒๗. นางอรสา อิ่มใจ
๒๘. นางจุฑาทิพย์ คําบันลือ
๒๙. นางสาลี่ อุตมา
๓๐. นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล
๓๑. นายศักดิ์ศิริ เพชรรัตน์
๓๒. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ บุรีหลง
๓๓. นายสาโรจน์ บุญเนรมิต
๓๔. นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท
๓๕. นางภาสินี บุตรพลอย
๓๖. นายคุณากร อิ่มเนย
๓๗. นางลัดดาวัลย์ พลอาจ
๓๘. นายสิทธิพร พลอาจ
๓๙. นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ
๔๐. นางปราริชาติ น่วมอินทร์
๔๑. นายนพพร บัวคลี่
๔๒. นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์
๔๓. นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา
๔๔. นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์
๔๕. นางสาวสุภักษร ทองสัตย์
๔๖. นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น
๔๗. นายปกรณ์ เกตนานนท์
๔๘. นายทัพไท พร้อมเพรียง
๔๙. นางสาวดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม
๕๐. นายทนง คงรอด
๕๑. นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์
๕๒. นายวัฒนา เจริญสุข
๕๓. นายกิตติพัศ เชื้อเขตรกิจ
๕๔. สิบเอกสิทธิชัย จันทศรี
๕๕. นางสาวศิรินญา บัวสําลี

ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

ผู้ออกแบบปก
๑. นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท

ครู คศ.๒

ประมวลภาพกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐาน โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ เพศ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทากายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น

ได้รับรางวัลนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ ๖๒ ณ จ.เชียงใหม่

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญํูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นําเสนอผลงาน

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่
ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป
ตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รัก สมรรถนะ และคุณลักษณะ
การทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี ที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการ รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
จนสําเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปัญญา

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการ และเอาใจใส่การศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ําเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้ วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
“ยิ้ม ประนม ก้ม ขาน ความภูมิฐาน นักเรียน
สว.กพ.”

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย และพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
“สืบสานงานพระราชดาริ”

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา

