
คาํนํา 
 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาเม่ือวนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อใหส้ถานศึกษามีเป้าหมายในการ
พฒันาและยกระดบัคุณภาพดา้นผูเ้รียน คุณภาพดา้นการจดัการศึกษา คุณภาพดา้นการสร้างสงัคมแห่ง 
การเรียนรู้  คุณภาพดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาและคุณภาพดา้นมาตรการส่งเสริมนั้น  
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ตระหนกัถึงความสาํคญัในการนาํมาตรฐานการศึกษาไปใชเ้ป็น
แนวทาง ในการจดัการศึกษาและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม สนบัสนุน กาํกบัดูแล ตลอดจนตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทาํใหร้ะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเขม้แขง็และดาํเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดงันั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จึงไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีของ
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ข้ึน  เพื่อทาํตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั และเปิดเผยต่อสาธารณชน และนาํผลการรายงานน้ีไป
ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์  กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ขอขอบพระคุณคณะทาํงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีให ้
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจดัทาํรายงานประจาํปีเล่มน้ี จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั
เพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหย้ ัง่ยนืและกา้วหนา้  บรรลุตามเป้าหมายและ
คุณภาพการศึกษาไดต่้อไป 

 
 
       
 

                               ( นายสมบติั   ตนัเจริญ ) 
           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์  กาํแพงเพชร 

                                 ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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บันทกึความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การจดัทาํรายงานประจาํปีของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 ตามท่ี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี  
โดยนาํเสนอผลในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพดา้นผูเ้รียน คุณภาพดา้นการจดัการศึกษา คุณภาพดา้น
การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และคุณภาพดา้นมาตรการส่งเสริม  
ทางคณะกรรมการสถานศึกษาไดส่้งเสริม สนบัสนุนและพิจารณาการดาํเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา 
ซ่ึงไดน้าํมาตรฐานการศึกษาเป็นจาํนวนทั้งหมด ๑๕  มาตรฐาน  ๖๖  ตวัช้ีวดั  แลว้นาํไปใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการจดัการศึกษาและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม สนบัสนุน กาํกบัดูแล ตลอดจนตรวจสอบประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ทาํใหร้ะบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรี-
นครินทร์ กาํแพงเพชร  ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ดาํเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดงัรายงานประจาํปีของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี 
 ดงันั้น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
จะดาํเนินการจดัการศึกษา โดยนาํผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยต่อเน่ือง 

 
 
 
 

        (นายวลัลภ  ภู่สุวรรณ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 
                                          ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 



  บทที ่๑   
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
๑.  ข้อมูลทัว่ไป 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๒๗ ถนนกาํแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตาํบลเทพนคร  
อาํเภอเมืองกาํแพงเพชร  จงัหวดักาํแพงเพชร  รหสัไปรษณีย ์ ๖๒๐๐๐  มีเน้ือท่ีประมาณ  ๒๐๐ ไร่  
โทรศพัท ์๐๕๕-๗๗๓๕๐๓  โทรสาร ๐๕๕-๗๗๓๕๐๔ e-mail sw.kpYahool.com  website 
http:www.kpplschool.org.sw-kp  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ ๘ จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาํแพงเพชร  
จงัหวดัสุโขทยั  จงัหวดัตาก  จงัหวดัพิจิตร จงัหวดัพิษณุโลก  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ จงัหวดันครสวรรค ์  
จงัหวดัเพชรบรูณ์  

  ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ  
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดจ้ดัตั้งข้ึนหลงัจากการเสดจ็สวรรคตของสมเดจ็พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี กรมสามญัศึกษาไดเ้สนอโครงการจดัตั้งโรงเรียนมธัยมข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์
ท่านเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นชุดแรกช่ือวา่“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” 
และต่อมาไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณอนัสูงสุดจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระราชทานช่ือโรงเรียน 
ท่ีจดัตั้งข้ึน  เพือ่เฉลิมพระเกียรติเสียใหม่วา่ “โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” ตามดว้ยช่ือ
จงัหวดัท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่ สาํหรับในเขตการศึกษา  ๗ กรมสามญัศึกษาไดค้ดัเลือกจงัหวดักาํแพงเพชรใหเ้ป็นท่ีตั้ง 
“ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาํแพงเพชร” และกรมสามญัศึกษาไดแ้ต่งตั้ง นายพฒันพงศ ์ 
แจ่มวฒันะชยั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา ใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งน้ีเม่ือวนัท่ี  ๑๖  มกราคม  
๒๕๔๐  จนถึงวนัท่ี ๓๐  กนัยายน  ๒๕๔๗   ปัจจุบนัมี นายสมบติั  ตนัเจริญ  ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารีซ่ึงเขา้มาดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗  

สัญลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

 
 
 

อกัษรพระนามาภิไธย   ส   สีแดง    ว  สีเหลือง  อยูเ่หนือตรากรมสามญัศึกษา  มีช่ือโรงเรียนอยูใ่นโบวสี์เหลือง 
อกัษรย่อ  สว.กพ. 
คาํขวญัประจําโรงเรียน  “รักษศ์กัด์ิศรี  มีคุณธรรม  นาํวชิาการ  สืบสานงานพระราชดาํริ” 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒ 
 

ปรัชญาโรงเรียน  นิมิตต ํ สาธุรูปาน ํกตญญู กตเวทิตา “ความกตญัญูกตเวที เป็นเคร่ืองหมายแห่งคนดี” 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน  พระพทุธสร้างเฉลิมพระบารมีสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สีประจําโรงเรียน  สีแดง-นํ้าเงิน 

                               สีแดง  หมายถึง  สีประจาํวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
    สีนํ้ าเงิน  หมายถึง  สีแทนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

ต้นไม้ประจําโรงเรียน  ตน้ประดู่แดง 
 

 
 

 
 
๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 

๒.๑  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คือ นายสมบติั  ตนัเจริญ 
วฒิุการศึกษาสูงสุด   การศึกษามหาบณัฑิต  สาขา บริหารการศึกษา 
ดาํรงตาํแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๗  จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา  ๑๐  ปี  ๖ เดือน 
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21 
22 
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1. ประตรัูว้ป้ายช่ือ และป้อมยาม 

2. อาคารเรียน  1 (อาคารสํานกังาน  - อาคาร

เรียน ) 

3. อาคารเรียน 2 - อาคารสํานกังาน 

4. อาคารเรียน  3 (อาคารฝึกงาน  - ห้อง

วิทยาศาสตร์) 

5. หอประชมุ – โรงอาหาร  - สหกรณ์ 

6. อาคารนอน 

7. โรงครัว 

8. บ้านพกัครู 

9. บ้านพกัภารโรง 

1๐. อาคารพยาบาล 

11. ห้องนํา้ ห้องส้วม 

12. ศาลาพระเสริมสร้างบารมีสมเดจ็พระศรี

นครินทรา 

      บรมราชชนนี 

13. ศาลพระภมูิ 

14. ซุ้มพระพรหม 

15. ราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี 

16. พระพทุธเฉลิมพระเกียรตบิรมราชชนนี 

17. สนามฟตุบอล 

18. สนามบาสเก็ตบอล 

19. สนามวอลเลย์บอลชายหาด 

2๐. ท่ีจอดรถอาจารย์ 

21. เรือนเพาะชํา 

22. ประปา 

23. สํานกังานบริหารทัว่ไป 

24. อาคารศนูย์เพ่ือนใจวยัรุ่น - ห้องดนตรี 
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๒.๒  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา  คือ นายสุรพงษ ์ แสงแกว้  
วฒิุการศึกษาสูงสุด   การศึกษามหาบณัฑิต  สาขา บริหารการศึกษา 
ดาํรงตาํแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา  ๒ ปี  ๓  เดือน 
 

๓.  ข้อมูลนักเรียน (ณ วนัท่ี ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 ๑)  จาํนวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน ………-………คน 
 ๒) จาํนวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน  ๗๓๙  คน จาํแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน  

ระดบัช้ันเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลีย่ 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔ ๕๐ ๖๗ ๑๑๗ ๓๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔ ๖๗ ๖๗ ๑๓๔ ๓๔ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔ ๕๕ ๗๔ ๑๒๙ ๓๓ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๒ ๑๗๒ ๒๐๘ ๓๘๐ ๓๒ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓ ๓๑ ๗๘ ๑๐๙ ๓๗ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓ ๒๓ ๙๖ ๑๑๙ ๔๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓ ๓๕ ๙๖ ๑๓๑ ๔๔ 

รวมมัธยมศึกษาปลาย ๙ ๘๙ ๒๗๐ ๓๕๙  

รวมจํานวนทั้งหมด ๒๑ ๒๖๑ ๔๗๘ ๗๓๙  

 
๓)  จาํนวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาหรือสาํนกังานกองทุนสนบัสนุน    
       การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  …๗๓๙..    คน คิดเป็นร้อยละ……๘๑.๖๗……. 

 ๔)  จาํนวนนกัเรียนท่ีมีนํ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั …๗๕๕ ..  คน คิดเป็นร้อยละ…๘๔.๑๗… 
 ๕)  จาํนวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม……-……...คน   คิดเป็นร้อยละ……๐.๐๐….. 
 ๖)  จาํนวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ………๐………คน   คิดเป็นร้อยละ……๐.๐๐….. 
 ๗)  จาํนวนนกัเรียนปัญญาเลิศ………๑๓๒………..…คน   คิดเป็นร้อยละ….๑๗.๘๖.….. 
 ๘)  จาํนวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ…-……คน   คิดเป็นร้อยละ…๐.๐๐..... 
 ๙)  จาํนวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั (ปัจจุบนั) ………๑๘.…….คน       คิดเป็นร้อยละ…๒.๒๓…... 
 ๑๐)  สถิติการขาดเรียนต่อวนั                      ……๒๑…….คน   คิดเป็นร้อยละ…๒.๗๗….. 
 ๑๑)  จาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น               ..........-........ คน   คิดเป็นร้อยละ….๐.๐๐....... 
 ๑๒)  จาํนวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
     ม.๓  จาํนวน  ๑๑๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๑๒  
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    ม.๖  จาํนวน  ๑๑๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๒๕ 
 ๑๓)  อตัราส่วนครู : นกัเรียน =  ๑ : ๑๖ 
 ๑๔)  จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนนัทนาการ …๗๓๙… คน  
คิดเป็นร้อยละ…… ๑๐๐…… 
 ๑๕)  จาํนวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นลูกท่ีดีของพอ่ แม่ ผูป้กครอง   …๗๓๙… คน  คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐….. 
 ๑๖)  จาํนวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน …๗๓๙… คน  คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐….. 
 ๑๗)  จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมทั้งในและนอกประเทศ…๗๓๙… คน   
คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐….. 
 ๑๘)  จาํนวนนกัเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อยา่งสมํ่าเสมอ…๗๓๙… คน  คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐….. 
 ๑๙)  จาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 
…๗๓๙… คน  คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐….. 
 ๒๐)  จาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสงัคมตามท่ีกาํหนด 
ในหลกัสูตรสถานศึกษา …๗๓๙… คน  คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐….. 
 
๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ครูประจําการ 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหน่ง/
วทิยฐานะ 

วุฒิ 

 
วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมงที่
พฒันา/ปี 

๑ นายสมบติั            ตนัเจริญ ๕๘ ๓๖ ผูอ้าํนวยการ ป.โท บริหารการศึกษา - - 
๒ นายสุรพงษ ์         แสงแกว้ ๓๕ ๙ รองผอ. ป.โท บริหารการศึกษา - - 
๓ นางนนัทิยา          บุตรดี ๔๑ ๒๐ คศ.๓ ป.โท บริหารการศึกษา วทิยฯ์ ม.๓ ๗๐ 
๔ นางชญาภา           นิวาสประกฤติ ๔๒ ๒๐ คศ.๒ ป.โท วทิย-์เคมี วทิย ์ม.๔ ๑๒๐ 
๕ นางรัตนา              สุบิน ๕๙ ๔๑ คศ.๓ ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓,๖ ๒๕๐ 
๖ วา่ท่ีร้อยตรีประจกัษ ์  บุรีหลง    ๕๐ ๒๓ คศ.๓ ป.ตรี สังคมวทิยา พระพทุธฯ ม.๑,๒,๓ ๓๐ 
๗ นายสาโรจน์          บุญเนรมิตร ๔๖ ๒๓ คศ.๒ ป.ตรี การจดัการทัว่ไป งานบา้น ม.๑, งานเกษตร 

ม.๑ (ไม่ตรงวิชาเอก) 
๘๐ 

๘ นางวาสนา            วิชชุวรนนัท ์ ๔๙ ๒๔ คศ.๒ ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒ ๘๒ 
๙ นางละมยัรักษ ์      กอ้งเกรียงไกร ๔๕ ๒๔ คศ.๓ ป.ตรี การจดัการทัว่ไป โครงงานหตัถศิลป์ ม.๒, 

การงาน ม.๕ (ไม่ตรงวชิาเอก) 
๘๐ 

๑๐ นางศศิธร              ปรมะ ๔๔ ๑๘ คศ.๓ ป.ตรี ภาษาไทย ไทย ม.๓, ๕ ๗๒ 
๑๑ นางโชติกา            พฒันไพศาลวงศ ์ ๔๒ ๑๙ คศ.๒ ป.โท หลกัสูตรและการสอน ภาษาองักฤษ ม.๓ ๑๘๔ 
๑๒ นางวิยะดา             เซ่ียงหลิว ๔๑ ๑๙ คศ.๒ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิต ม.๕,๖ ๘๐ 
๑๓ นายสมควร            ภู่ทอง ๔๓ ๑๗ คศ.๓ ป.ตรี เคมี เคมี ม.๖ ๘๐ 
๑๔ นางสาวองัสุมาลิน      ยิม้สนิท ๔๐ ๑๗ คศ.๒ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ กราฟิก ม.๒,๔,๖ ๑๐๐ 
๑๕ นางสาวขนิษฐา          นาคนอ้ย ๓๙ ๑๗ คศ.๒ ป.โท การสอนภาษาองักฤษ องักฤษ ม.๓,๕,๖ ๑๐๘ 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหน่ง/
วทิยฐานะ 

วุฒิ 

 
วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมงที่
พฒันา/ปี 

๑๖ นางสาวทิพวลัย ์         อ่อนเกตุ ๓๗ ๑๕ คศ.๒ ป.โท หลกัสูตรและการสอน วทิย ์ม.๑, ๒ ๑๒๐ 
๑๗ นางสาวทิวา               สุระเดช ๓๖ ๑๒ คศ.๒ ป.โท เทคโนโลยฯี องักฤษ ม.๒ ๘๔ 
๑๘ นายวสิันต ์                 ชยัฤทธ์ิ ๓๓ ๖ คศ.๑ ป.โท หลกัสูตรและการสอน ฟิสิกส์ ม.๔, ๕ ๖๐ 
๑๙ นายบรรณรต             สกุณา ๓๕ ๙ คศ.๒ ป.โท สถิติประยกุต ์ คณิตศาสตร์ ม.๔, ๕ ๙๐ 
๒๐ นางภาสิณี                  บุตรพลอย ๓๗ ๑๕ คศ.๒ ป.โท เทคโนโลยคีอมฯ คอมฯ ม.๑, ๕ ๑๑๔ 
๒๑ นางลดัดาวลัย ์           พลอาจ ๓๖ ๑๓ คศ.๒ ป.โท ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๔, ๕ ๑๘๒ 

๒๒ นางสาวสุภกัษร         ทองสัตย ์ ๒๙ ๕ คศ.๑ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๒ ๗๔ 
๒๓ นางประมวลทรัพย ์   เนียมสุ่ม ๕๓ ๓๓ คศ.๓ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๑ ๘๐ 
๒๔ นายณฐัวฒัน์             ศรีไพรสนธ์ ๓๗ ๖ คศ.๑ ป.ตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๖ 

ดาราศาสตร์ ม.๔ 
๑๒๐ 

๒๕ นางนวล                   พวงมาลี ๕๕ ๓๖ คศ.๒ ป.ตรี บรรณารักษ ์ การอ่านและ 
พิจารณาฯ ม.๒ 
นิทานพื้นบา้น ม.๑ 

๗๐ 

๒๖ นางประทุมพร         วงษจ่์า ๔๙ ๒๑ คศ.๒ ป.ตรี วทิยฯ์ทัว่ไป วทิยฯ์ ม.๑, ๒ ๘๘ 

๒๗ นางฉายนนัท ์           อินทรสูต ๔๙ ๒๕ คศ.๒ ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๕ ๕๒ 
๒๘ นางอนามิกา             คงเพชรศกัด์ิ ๓๒ ๑๐ คศ.๒ ป.โท ภาษาองักฤษ องักฤษ ม.๕,๖ ๙๖ 

๒๙ นายสิทธิพร               พลอาจ ๔๐ ๑๒ คศ.๒ ป.โท บริหารการศึกษา ดนตรี ม.๑,๒,๓ ๖๐ 
๓๐ นายสวาท                  โชติ ๕๕ ๓๔ คศ.๒ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๓, ๒ ๕๒ 

๓๑ นายคุณากร               อ่ิมเนย ๓๓ ๙ คศ.๒ ป.โท เทคโนโลยฯี คอมฯ ม.๓,๔ ๖๐ 

๓๒ นายนพพร                บวัคล่ี ๔๐ ๕ คศ.๑ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๓ ๔๘ 
๓๓ นางมณีรัตน์             ธรรมสกลุ ๓๔ ๙ คศ.๒ ป.โท วิจยัและประเมินผลฯ คณิตศาสตร์ ม.๔, ๕ ๑๔๘ 
๓๔ นายพงษศ์กัด์ิ     เกียรติสุดาเก้ือกลู ๔๖ ๗ คศ.๒ ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมฯ ม.๕ ประวติัฯ

ม.๖ พระพุทธฯ ม.๖ 
๓๒ 

๓๕ นายกิตติศกัด์ิ           ศรีพารา ๓๕ ๘ คศ.๑ ป. โท บริหารการศึกษา ชีววทิยา ม.๕,๖ ๑๒๐ 
๓๖ นางสาวจงกล          ทาโว ๔๑ ๒๐ คศ.๒ ป.โท วทิยาศาสตร์ศึกษา ชีววทิยา ม.๔ 

โครงงาน ม.๒ 
๗๗ 

๓๗ นางอรสา                อ่ิมใจ ๓๗ ๑๒ คศ.๒ ป.ตรี ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.๑ ๗๒ 

๓๘ นางสาวพรสุภา      อ่ิมเนย ๓๗ ๑๑ คศ.๒ ป.โท ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑, ๒ ๑๓๘ 

๓๙ นางสาล่ี                  อุตมา ๔๙ ๒๐ คศ ๒ ป.โท บริหารการศึกษา สงัคมศึกษา ม.๓,๖ 
หนา้ท่ีพลเมือง ม.๒ 

๖๐ 

๔๐ นางปราริชาติ          น่วมอินทร์ ๓๘ ๑๓ คศ.๒ ป.ตรี สังคมศึกษา ประวติัศาสตร์ ม.๓, ๔ 
หนา้ท่ีพลเมือง ม.๒ 
พระพทุธฯ ม.๖ 

๖๔ 

๔๑ นางสาวดารากรณ์   นาคสุกเอ่ียม ๒๙ ๒ ครูผูช่้วย ป.โท บริหารการศึกษา นาฎศิลป์ ม.๑-๓, ๕ ๑๔๔ 
๔๒ นางจุฑาทิพย ์           คาํบรรลือ ๓๗ ๘ คศ.๒ ป.โท บริหารการศึกษา ภาษาองักฤษ ม.๑,๔ ๑๔๐ 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหน่ง/
วทิยฐานะ 

วุฒิ 

 
วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมงที่
พฒันา/ปี 

๔๓ นายวรวธุ              บุดสีทา ๕๑ ๑๙ คศ.๓ ป.โท บริหารการศึกษา งานช่าง ม.๑, ๓ ๓๒ 
๔๔ นายทพัไท            พร้อมเพรียง ๓๑ ๒ คศ.๑ ป.ตรี สังคมศึกษา สังคม ม.๑ 

ประวติั ม.๒ 
หนา้ท่ีฯ ม.๓ 

๘๘ 

๔๕ นายทนง             คงรอด ๓๐ ๓ คศ.๑ ป.ตรี ศิลปกรรม ทศันศิลป์ ม.๑-๓ 
ศิลปะ ม.๔ 

๑๔๔ 

๔๖ นางสาวศิริทรา      น่วมอินทร์       ๒๖ ๑ ครูผูช่้วย ป.ตรี เคมี เคมี ม.๕-๖ ๒๐๘ 
๔๗ นางสาวนนัทวนั     ขวญัศรีทองมัน่    ๓๕ ๓  คศ.๑ ป.โท วทิยาศาสตร์ศึกษา วทิยเ์พิ่มเติม ม.๑, ๓ ๗๒ 
๔๘ นายธวชัชยั   ตาํมะ ๒๙ ๒ เดือน ครูผูช่้วย ป.ตรี ดนตรี - ๒๔ 

 
  พนักงานราชการ/ ครูอตัราจ้าง 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
ประสบ 

การณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงนิ 

๑ นายวฒันา         เจริญสุข ๔๑ ๕ ป.ตรี การฝึกและการจดัการ สุขฯ พละ ม.๓,๖ เงินงบประมาณ 
๒ นายกิตติพศั      เช้ือเขตรกิจ ๓๒ ๔ ป.ตรี สังคมศึกษา สังคม ม.๒ 

หนา้ท่ีฯ ม.๖ 
กฎหมาย ม.๖ 

เงินงบประมาณ 

๓ สิบเอกสิทธิชยั  จนัทศรี ๒๙ ๕ ป.ตรี พลศึกษา พละ ม.๔ เงินงบประมาณ 
๔ นางสาวศิรินญา   บวัสาํลี ๓๐ ๕ ป.ตรี คหกรรม ประวติัศาสตร์ ม.๑ เงินงบประมาณ 

 

 จาํนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก .............๔๙........... คน คิดเป็นร้อยละ .....๙๔.๒๓......  
 จาํนวนครูท่ีสอนตรงความถนดั ...........๔๙......... คน คิดเป็นร้อยละ .....๙๔.๒๓..... 
 

๕.  ข้อมูลอาคารสถานที ่ 
       อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ๑๘   หลงั ไดแ้ก่ อาคารเรียน ๓ หลงั  หอ้งเรียน  ๒๗  หอ้ง   
อาคารกิจการนกัเรียน ๑ หลงั  อาคารหอประชุม ๑ หลงั  เรือนพยาบาล  ๑  หลงั  หอพกันกัเรียน ๔ หลงั   
สนามฟุตบอล ๑  สนาม  สนามบาสเกต็บอล  ๑  สนาม  สนามเปตอง  ๑  สนาม  สว้ม ๔  หลงั   ศูนยว์ิทยบริการ  
๑ หอ้ง   ลานคนดีศรีนครินทร์  และลานเอนกประสงค ์
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๖.  ข้อมูลงบประมาณ 
     งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
  

รายรับ จํานวน (บาท) รายจ่าย จํานวน (บาท) 
เงินงบประมาณ ๑๗,๑๔๗,๗๖๐ งบดาํเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง ๑๗,๑๔๗,๗๖๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๕,๒๒๐,๗๑๔ งบพฒันาคุณภาพการจดั 

การศึกษา 
๔,๐๔๒,๑๗๑ 

  งบดาํเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง ๑๖๘,๐๐๐ 
เงินระดมทุน ๕,๐๒๐,๘๐๐ งบพฒันาคุณภาพการจดั 

การศึกษา 
๔,๐๑๖,๖๔๐ 

รวมรายรับ ๒๗,๓๘๙,๒๗๔ รวมรายจ่าย ๒๕,๓๗๔๕๗๑ 
 
๗.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
       ๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ  ๒๐,๒๖๘  คน  
บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียนไดแ้ก่  สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนคร วดัมิตรศรัทธารธรรม  
วดับา้นไร่ โรงเรียนบา้นไร่ อาชีพหลกัของชุมชน คือ เกษตรกรรม  เน่ืองจากมีมีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่   
นบัถือศาสนาพทุธ ประเพณี/ ศิลปวฒัธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือรดนํ้าดาํหวั กีฬาพื้นบา้น  
งานสารไทยกลว้ยไข่ และงานพพระเล่นเพลง 
       ๗.๒  ผูป้กครองส่วนใหญ่ 

๗.๒.๑  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
๗.๒.๒  ประกอบอาชีพเกษตรกร (คิดเป็นร้อยละ ๘๐) 
๗.๒.๓  นบัถือศาสนาพทุธ (คิดเป็นร้อยละ๙๐) 
๗.๒.๔  ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายไดโ้ดยเฉล่ีย ต่อครอบครัว ต่อปี ๓๓,๐๐๐ บาท 
๗.๒.๕  จาํนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๕ คน 

       ๗.๓  โอกาสและขอ้จาํกดัของโรงเรียน 
    โอกาสของโรงเรียน คือ จากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบทางบวกต่อโรงเรียนในดา้น 
การจดัการเรียนรู้ โดยโรงเรียนมีการนาํเอาเทคโนโลยมีาใชใ้นการนิเทศติดตามงาน การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
นอกจากน้ีนกัการเมืองและองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ยงัใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณต่าง  ๆแก่โรงเรียน ทาํใหโ้รงเรียน
มีระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยต่ีางๆมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
 ขอ้จาํกดัของโรงเรียน คือ จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลใหโ้รงเรียนมีงบประมาณไม่เพยีงพอ 
ต่อการพฒันาการจดัการเรียนรู้  อีกทั้งขาดบุคลากรในบางสาขา ไดแ้ก่ สงัคมศึกษา และพลศึกษา  นอกจากน้ี
บริเวณของโรงเรียนยงัมีพื้นท่ีกวา้งขวางมาก ทาํใหก้ารดูแลพื้นท่ีไม่ทัว่ถึง 
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๘.  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จดัสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 
๒๕๕๑ สอดคลอ้งตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
โรงเรียนไดจ้ดัสดัส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
ช่วงช้ันที ่๒  หลกัสูตรโรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ช้ัน 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง ) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พฒันา
ผูเ้รียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

ม.๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๕๒๐ ๑,๕๒๐ 
ม.๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๕๖๐ ๑,๕๖๐ 
ม.๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๒๐ ๑,๓๒๐ 

 
 จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนเรียนทั้งปี ม.๑  เท่ากบั   ๑,๕๒๐ ชัว่โมง 
 จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนเรียนทั้งปี ม.๒  เท่ากบั   ๑,๕๖๐ ชัว่โมง 
 จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนเรียนทั้งปี ม.๓  เท่ากบั   ๑,๓๒๐ ชัว่โมง 
 ภาษาต่างประเทศท่ีจดัสอน คือ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

 
ช่วงช้ันที ่๓  หลกัสูตรโรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓                       
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
จัดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
 

ช้ัน 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง ) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พฒันา
ผูเ้รียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

ม.๔ 
(วิทย)์ 

๘๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๔๐ ๑,๕๖๐ 

ม.๕ 
(วิทย)์ 

๘๐ ๑๒๐ - ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๘๐ ๑,๕๒๐ 
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ช้ัน 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง ) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พฒันา
ผูเ้รียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

ม.๖ 
(วิทย)์ 

๘๐ - - ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๘๐ ๑,๓๖๐ 

 
 จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนเรียนทั้งปี                                              
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  (แผนการเรียนวิทย)์        เท่ากบั   ๑,๕๖๐  ชัว่โมง 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  (แผนการเรียนวิทย)์        เท่ากบั   ๑,๕๒๐   ชัว่โมง  
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  (แผนการเรียนวิทย)์         เท่ากบั   ๑,๓๖๐   ชัว่โมง 

 ภาษาต่างประเทศท่ีจดัสอน คือ ภาษาองักฤษ และ ภาษาจีน 
๙.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑)  หอ้งสมุดมีขนาด  ๓๒๐  ตารางเมตร   จาํนวนหนงัสือในหอ้งสมุด  ๘๘,๔๔๘  เล่ม 
            -  การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน ใชร้ะบบ บาร์โคต 
            -  จาํนวนนกัเรียนท่ีใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  ๗๔๐  คนต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๐๗   
ของนกัเรียนทั้งหมด 
 ๒)  หอ้งปฏิบติัการ 

ห้องปฏิบัติการ จํานวนห้อง 
วิทยาศาสตร์ ๒ 
คอมพิวเตอร์ ๒ 
ช่างอุตสาหกรรม ๑ 
คหกรรม ๑ 
จริยธรรม ๑ 
นาฏศิลป์-ดนตรีไทย ๑ 
ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น ๑ 
โสตทศันศึกษา ๒ 
E-CLASS  ๒ 
หอ้งเกียรติยศ ๑ 
ส่ืออินเตอร์เน็ต ๑ 
แนะแนว ๑ 
สภานกัเรียน ๑ 

รวม ๑๘ 
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 ๓) คอมพิวเตอร์  จาํนวน  ๑๐๕  เคร่ือง  ดงัน้ี    
 ๓.๑)  ใชเ้พื่อการเรียนการสอน  จาํนวน  ๗๗  เคร่ือง 
 ๓.๒)  ใชเ้พื่อสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  จาํนวน  ๒๐  เคร่ือง 
 ๓.๓)  ใชเ้พื่อบริหารจดัการ  จาํนวน  ๒๓  เคร่ือง 
 จาํนวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  ๒๘๐ คน ต่อวนั  
คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๐   ของนกัเรียนทั้งหมด 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จํานวนคร้ัง/ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
๑. หอ้งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
๒.หอ้งกลุ่มสาระภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
๓.หอ้งกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตลอดปีการศึกษา 
๔.หอ้งกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
๕.หอ้งกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ตลอดปีการศึกษา 
๖.หอ้งกลุ่มสาระการงาน ตลอดปีการศึกษา 
๗.หอ้งพรประภา ตลอดปีการศึกษา 
๘.หอ้ง E-CLASS ตลอดปีการศึกษา 
๙.คอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
๑๐.ช่างอุตสาหกรรม ตลอดปีการศึกษา 
๑๑.คหกรรม ตลอดปีการศึกษา 
๑๒.จริยธรรม ตลอดปีการศึกษา 
๑๓.นาฏศิลป์-ดนตรีไทย ตลอดปีการศึกษา 
๑๔.ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น ตลอดปีการศึกษา 
๑๕.หอ้งโสตทศันศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
๑๖.หอ้งส่ืออินเตอร์เน็ต ตลอดปีการศึกษา 
๑๗.หอ้งสมุด ตลอดปีการศึกษา 
๑๘.แนะแนว ตลอดปีการศึกษา 
๑๙.สภานกัเรียน ตลอดปีการศึกษา 
๒๐. สวนคนกลา้ ตลอดปีการศึกษา 
๒๑. สวนคนดีศรีนครินทร์ ตลอดปีการศึกษา 
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 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก  

สถิติการใช้จํานวนคร้ัง/ปี 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
พิพิธภณัฑสถาน  จ.กาํแพงเพชร ๑ 
สถานีอุตุนิยมวิทยา  จ.กาํแพงเพชร ๑ 

พระตาํหนกัดอยตุง  จ. เชียงราย ๑ 

ศูนยว์ิปัสสนาไร่เชิญตะวนั  จ. เชียงราย ๑ 

วดัร่องขนุ  จ. เชียงราย ๑ 

ไร่บุญรอด  จ. เชียงราย ๑ 

พิพิธภณัฑเ์รือนไทย  จ.กาํแพงเพชร ๑ 

อุทยานประวติัศาสตร์  จ.กาํแพงเพชร ๑ 

ตลาดนํ้าอโยธยา  จ. พระนครศรีอยธุยา ๑ 

พระราวงับางปะอิน  จ. พระนครศรีอยธุยา ๑ 

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  กรุงเทพมหานคร ๑ 

ศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์  จ. พระนครศรีอยธุยา ๑ 

สวนนก  จ.ชยันาท ๑ 

วดัท่าซุง  จ. อุทยัธานี ๑ 

หออคัรศิลปิน  จ. ปทุมธานี ๑ 

สวนสนุกดรีมเวิลด์  กรุงเทพมหานคร ๑ 

พิพิธภณัฑ ์รพ. ศิริราช  กรุงเทพมหานคร ๑ 

ชุมชนอมัพวา  จ. สมุทรสาคร ๑ 

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร ๑ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  จ.กาํแพงเพชร ๑ 

ร.ร. กาํแพงเพชรพิทยาคม  จ.กาํแพงเพชร ๑ 

ร.ร. วชิรปราการ  จ.กาํแพงเพชร ๑ 

ร.ร. ชากงัราววิทยา  จ.กาํแพงเพชร ๑ 

พิพิธภณัฑมิ์วเซียม สยาม ๑ 

ค่ายแสมสาร  จ. ชลบุรี ๑ 

พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นจ่าทวี  จ.พิษณุโลก ๑ 

ศูนยว์ฒันธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลยัราชภฎัพบูิลสงคราม   
จ.พิษณุโลก 

๑ 

ค่ายทหารพรานท่ี ๓๕  จ.กาํแพงเพชร ๑ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก  

สถิติการใช้จํานวนคร้ัง/ปี 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร  จ.พิษณุโลก ๑ 

กรมรบพิเศษท่ี ๔ ค่ายสฤษด์ิเสนา  จ.พิษณุโลก ๑ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  จ.สุพรรณบุรี ๑ 

หมู่บา้นอนุรักษค์วาย  จ.สุพรรณบุรี ๑ 

พิพิธภณัฑบ์า้นจ่าทวี  จ.พิษณุโลก ๑ 

ศาลพนัทา้ยนรสิงห์  จ.สมุทรสาคร ๑ 

วดัเกาะเพชรชุมชนไทยรามญั  จ.สมุทรสาคร ๑ 

 
 ๖) ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู นกัเรียน  
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
ท่ี ช่ือ – สกลุ ใหค้วามรู้เร่ือง ระดบัชั้น จาํนวนคร้ัง/ปี 
๑ อ. บุญชยั  กณัตวิสิฐ ค่ายภาษาจีน มธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ๑ 
๒ ผศ. ดร. ประดิษฐ ์ นารีรักษ ์ ค่ายภาษาจีน มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ 

๓ คณะวิทยากรจาก 
พระตาํหนกัดอยตุง 

พระราชประวติัสมเดจ็พระศรี 
นครินทราบรมราชชนนี 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ๑ 

๔ คณะวิทยากรจาก 
ไร่บุญรอด 

พนัธ์ไมเ้มืองหนาวท่ีมีค่าทาง
เศรษฐกิจ จ. เชียงราย 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ๑ 

๕ พระไกรรัตน์  คงพนัธ์ พระพทุธศาสนา มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๐ 
๖ คณะพระวิทยากร  

วดัไตรภูมิ  
อ. พรานกระต่าย 

อบรมค่ายคุณธรรมปรับพื้นฐาน
ชีวิต 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑, ๔ ๑ 

๗ นางนํ้าเพชร  ฤทธ์ิมหนัต ์ วิทยากรวิชาคณิตศาสตร์ และเคมี มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ 

๘ นายอนุชิต  ธารามานิตย ์ วิทยากรวิชาภาษาองักฤษ มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ 

๙ นายชินกรณ์  ฤทธ์ิมหนัต ์ วิทยากรวิชาฟิสิกส์ มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ 

๑๐ นายเชิดชยั  วารสิทธ์ิ การพยากรณ์อากาศ  มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ 

๑๑ นายสกลุ  ตะ๊ปินตา เพลงฉ่อยส่งเสริมคุณธรรม มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ๑ 

๑๒ อ. รุ่งธรรม  ศรีวรรณธน
ศิลป์ 

งานใบตองและงานดอกไม ้ มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ ๑ 
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ท่ี ช่ือ – สกลุ ใหค้วามรู้เร่ือง ระดบัชั้น จาํนวนคร้ัง/ปี 
๑๓ คุณชนิกา  ศรีวรรณ 

ธนศิลป์ 
งานประดิษฐพ์านพุม่จากริบบิน มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ 

๑๔ คุณจารี  ช่ืนชอบ ประดิษฐก์ล่องใส่กระดาษทิชชู
จากผา้ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ 

๑๕ อ. เพญ็ศรี  พืชพนัธ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๕ องคป์ระกอบ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร.ร. 

๑ 

๑๖ อ. ประนอม  รัตนชยั สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๕ องคป์ระกอบ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร.ร. 

๑ 

๑๗ นายเฉลิมพล  ขยนักิจ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๕ องคป์ระกอบ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร.ร. 

๑ 

 
๑๐.  ผลงานดีเด่นในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา 

ที ่ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
๑ รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  

กิจกรรมระบาํมาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากาํแพงเพชร เขต ๔๑ 

๒ รางวลัเหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากาํแพงเพชร เขต ๔๑ 

๓ รางวลัเหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากาํแพงเพชร เขต ๔๑ 

๔ รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัภาค กิจกรรมระบาํ
มาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๕ รางวลัเหรียญทอง  ระดบัเขตภาค กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๖ รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัชาติ  กิจกรรมระบาํ
มาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ที ่ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
๗ รางวลัเหรียญทองระดบัภาค  การประกวดเพลงคุณธรรม 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๘ รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
การประกวดเพลงคุณธรรมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๙ รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบั ๑  ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา การประกวดสวดมนตแ์ปล ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๑-๖ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๐ รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบั ๒  ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี ๔-๖ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๑ รางวลัเหรียญทอง ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา การประกวด
เพลงคุณธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๒ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๒ การแข่งขนั A-Math  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
งานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร ร่วมกบั  
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 

๑๓ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๒ คิดเลขเร็ว 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๔ รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั A-Math  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  งานเปิดโลกวิชาการ คร้ังท่ี ๑ 

โรงเรียนชากงัราววิทยา 

๑๕ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๕ การแข่งขนั A-Math  สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย 
๑๖ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๓ การแข่งขนั A-Math  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
๑๗ รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  

กิจกรรมขบัร้องบทเพลงลูกกรุงหญิง ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๘ รางวลัเหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
กิจกรรมขบัร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์หญิง 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๕ 
 

ที ่ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
๑๙ รางวลัเหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  

กิจกรรมวงดนตรีสากล ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๐ รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
กิจกรรมแสดงตลก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๑ รางวลัเหรียญทอง ระดบัภาค กิจกรรมขบัร้องบทเพลง 
ลูกกรุงหญิง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๒๒ ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๑ โครงการยวุชน
ประกนัภยั ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ) 

๒๓ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี ๑ การประกวดการดาํเนินงาน
ชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  ระดบัดีเด่น 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๔ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ การประกวดนวตักรรม 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) 

สาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร 

 
 ๑๐.๒  ผลงานดีเด่น  ประเภทผู้บริหาร 

ที ่ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
๑ เหรียญทองนวตักรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (CD-

ROM) เพื่อขบัเคล่ือนจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
นายสมบติั ตนัเจริญ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต ๔๑ 

 
  ๑๐.๓  ผลงานดีเด่น  ประเภทครูผู้สอน 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๑ นางดารากรณ์  ขนุมิน ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั

เหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา กิจกรรมระบาํ
มาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากาํแพงเพชร เขต ๔๑ 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั

เหรียญทอง ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย 
อนุรักษ ์ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากาํแพงเพชร เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ ์ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากาํแพงเพชร เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัภาค 
กิจกรรมระบาํมาตรฐาน ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง  ระดบัเขตภาค 
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัชาติ  
กิจกรรมระบาํมาตรฐาน ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๗ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๒ นางสาล่ี  อุตมา ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั

เหรียญทอง ระดบัภาค   
การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา การประกวด
เพลงคุณธรรม ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การ
ประกวดสวดมนตแ์ปล ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบั 
๒  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดบัชั้นมธัยม ศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา การประกวดเพลง 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๘ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  คุณธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี ๑-๓ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกยอดนกัอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึก ๑๐๐ บรรทดั” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนกิจกรรม “ยวุบรรณา 
รักษ”์ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๓ นางละมยัรักษ ์ กอ้งเกรียงไกร ครูผูส้อนดีเด่น ประจาํปี ๒๕๕๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
มูลนิธิรองศาสตราจารย ์ 
ดร. มงักร  ทองสุขดี 

มูลนิธิรองศาสตราจารย ์ 
ดร. มงักร  ทองสุขดี 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “งานวิจยัในชั้นเรียน 
หอ้งสมุดรักการอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๔ นางสาวสุภกัษร  ทองสตัย ์ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศ อนัดบั ๒  
การแข่งขนั A-Math ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
งานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ 
ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร ร่วมกบั  
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศ อนัดบั ๒ คิดเลขเร็ว  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนั A-Math   

โรงเรียนชากงัราววิทยา 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๙ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

งานเปิดโลกวชิาการ คร้ังท่ี ๑ 
 

  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๕ 
การแข่งขนั A-Math  

สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศ
ไทย 

  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๓ 
การแข่งขนั A-Math  

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

๔ นายทนง  คงรอด ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา กิจกรรมขบัร้อง
บทเพลงลูกกรุงหญิง ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา กิจกรรมขบัร้องบท
เพลงพระราชนิพนธ์หญิง 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา กิจกรรมวงดนตรี
สากล ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา กิจกรรมแสดง
ตลก ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๐ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั

เหรียญทอง ระดบัภาค กิจกรรม
ขบัร้องบทเพลงลูกกรุงหญิง 
ระดบัชั้นมธัยม ศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ัง
ท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั 
วงสตริง ชุมอิเลค็ทริค 

ชุมอิเลค็ทริค 

  รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั 
วงสตริง งานสมเดจ็พระเจา้ตาก
สินมหาราช จ.ตาก 

จงัหวดัตาก 

๕ นางประมวลทรัพย ์ เนียนสุ่ม รางวลัเหรียญทองแดง 
การประกวดกิจกรรม “งานวจิยั
ในชั้นเรียนหอ้งสมุดรักการอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๖ นางภาสินี  บุตรพลอย ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 
๑  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขนัการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 
๒  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขนัการออก 
แบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย งานศิลป 
หตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๑ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๗ นางโชติกา  พฒันไพศาลวงศ ์ รางวลัเหรียญทอง การประกวด 

กิจกรรม “บนัทึก ๑๐๐ บรรทดั” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกยอดนกัอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๘ นางสาวพรสุภา  อ่ิมเนย รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “หน่วยรักการอ่าน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “หน่วยรักการอ่านสาน
วฒันธรรมวิจยั ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้”  
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึก ๑๐๐ บรรทดั” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “งานวิจยัในชั้นเรียน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทองแดง 
การประกวดกิจกรรม “ยอดนกั
อ่านเชิงวิเคราะห์” ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๙ นางลดัดาวลัย ์ พลอาจ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน โครงงานวิทยา 
ศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๒ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั

เหรียญทองแดง โครงงานวิทยา 
ศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๐ นายคุณากร  อ่ิมเนย ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง
ภาพยนตร์ STOP MOTION 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชัน่ 2D 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชัน่ 2D 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๓ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั

รองชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชัน่ 2D  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง
ภาพยนตส์ั้น ระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถ 
กรรมนกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๑ นางสาวทิพวลัย ์ อ่อนเกตุ รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึก ๑๐๐ บรรทดั” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกยอดนกัอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๒ นางจุฑาทิพย ์ คาํบรรลือ รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึก ๑๐๐ บรรทดั” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกยอดนกัอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  หน่ึงแสนครูดี ประจาํปี ๒๕๕๗ คุรุสภา 

๑๓ นายกิตติศกัด์ิ  ศรีพารา หน่ึงแสนครูดี ประจาํปี ๒๕๕๗ คุรุสภา 

๑๔ นางมณีรัตน์  ธรรมสกลุ รางวลั “หน่ึงความดีใตร่้มพระ
บารมี พระผูท้รงเป็นแม่และครู
แห่งแผน่ดิน” 

สมาคมสโมสรวฒันธรรมหญิง 
ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๔ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  รางวลัเหรียญทองแดง 

การประกวดกิจกรรม “งานวจิยั
เพื่อพฒันาการศึกษา (๕ บท)” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกยอดนกัอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๕ นางสาวขนิษฐา  นาคนอ้ย ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองแดง กิจกรรม 
ASEAN QUIZ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๖ นางอนามิกา  คงเพชรศกัด์ิ รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “งานวิจยัในชั้นเรียน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกยอดนกัอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๗ นางนวล  พวงมาลี ครูผูฝึ้กสอนกิจกรรม “ยวุบรรณา 
รักษ ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดบั
เหรียญทอง ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “สุดยอดนกัอ่าน” 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๘ นางสาวองัสุมาลิน  ยิม้สนิท ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 
๑  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขนัการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๕ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 
๒  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขนัการออก 
แบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย งานศิลป 
หตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๙ นางสาวทิวา  สุระเดช รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “งานวิจยัในชั้นเรียน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกยอดนกัอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึก ๑๐๐ บรรทดั” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกหนงัสือเล่ม
โปรด” ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๐ นางสาวศิรินทรา  น่วมอินทร์ รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “งานวิจยัเพื่อพฒันา
การศึกษา (๕ บท)” ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกยอดนกัอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๖ 
 

 ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 

กิจกรรม “งานวิจยัในชั้นเรียน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึก ๑๐๐ บรรทดั” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๑ นางรัตนา  สุบิน ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กิจกรรมการอ่าน 
เอาเร่ือง (อ่านในใจ) ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กิจกรรมการเขียน
เรียงความและคดัลายมือ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองแดง ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กิจกรรมการสอนพาที
สร้างสรรค ์ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กิจกรรมการสอนพาที
สร้างสรรค ์ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหตัถกรรม 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๗ 
 

 ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
  นกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔  

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กิจกรรมการแต่งบท
ร้อยกรองอินทรวิเชียรฉนัทร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๒ นางสาวจงกล  ทาโว รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึก ๑๐๐ บรรทดั” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “บนัทึกยอดนกัอ่าน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กิจกรรมการแข่งขนั
อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศ อนัดบั ๒ กิจกรรม
การประกวดนวตักรรมป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บ
คดัเลือกเป็นเยาวชนตน้แบบเก่ง
และดี รุ่น ๕ (TO BE NUMBER 
ONE IDOL 5) จ. กาํแพงเพชร 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๘ 
 

  ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๒๓ นายสมควร  ภู่ทอง ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั

รองชนะเลิศ อนัดบั ๑ โครงการ
ยวุชนประกนัภยั ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร 

  ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศ อนัดบัท่ี ๒ กิจกรรม
การแข่งขนัตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๔ นายพงษศ์กัด์ิ  เกียรติสุดาเก้ือกลู หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 

๒๕ นายณฐัวฒัน์  ศรีไพรสนธ์ หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 

๒๖ นางสาวนนัทวนั ขวญัศรีทองมัน่ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง การแข่งขนั 
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๗ นางวาสนา  วชิชุวรนนัท ์ รางวลั “หน่ึงความดีใตร่้มพระ
บารมี พระผูท้รงเป็นแม่และครู
แห่งแผน่ดิน” 

สมาคมสโมสรวฒันธรรมหญิง 
ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

๒๘ นายวฒันา  เจริญสุข ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศ อนัดบั ๑ การแข่งขนั 
เปตอง ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้  

ศูนยท่์องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
กาํแพงเพชร 

๒๙ นางอรสา  อ่ิมใจ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศ อนัดบั ๑ โครงการ
ยวุชนประกนัภยั ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร 

  รางวลัเหรียญทอง การประกวด 
กิจกรรม “งานวิจยัในชั้นเรียน” 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๒๙ 
 

 ๑๐.๔  ผลงานดีเด่น  ประเภทนักเรียน 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๑ นางสาวอารียา  จนัทร์กล่ิน 

นางสาวปภาวรินทร์  อน้เกษ 
นางสาวธนธิดา  ผกูโพธ์ิ 
นางสาวธนศิริ  ผลเศรษฐี 
นางสาวณฐัธิดา  ชาชิโย 
นางสาวซาโอริ  วาตานุกิ 
นางสาวเพญ็นภา  สิหิงค ์
นางสาวพิมพพ์ร  เอ่ียมลออ 

รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา กิจกรรมระบาํ
มาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากาํแพงเพชร เขต ๔๑ 

๒ เดก็หญิงอรวี  ทรัพยท์วีสุข 
เดก็หญิงอรวี  ผางคี 
เดก็หญิงปุณยนุช  กนัทะนิด 
เดก็หญิงอจัฉรา  สมศรี 
เดก็หญิงธิญาดา  เผอืกคลา้ย 
เดก็หญิงภทัรพร  เขม็ทอง 
เดก็หญิงสุวรรณรัตน์  ไมส้นธ์ิ 

รางวลัเหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากาํแพงเพชร เขต ๔๑ 

๓ นางสาวอารียา  จนัทร์กล่ิน 
นางสาวปภาวรินทร์  อน้เกษ 
นางสาวธนธิดา  ผกูโพธ์ิ 
นางสาวธนศิริ  ผลเศรษฐี 
นางสาวณฐัธิดา  ชาชิโย 
นางสาวซาโอริ  วาตานุกิ 
นางสาวเพญ็นภา  สิหิงค ์
นางสาวพิมพพ์ร  เอ่ียมลออ 
นางสาวรัตน์สิการ  ทรงวิรัตน์ 
นางสาววนัดี  โตบาํรุง 

รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ   
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากาํแพงเพชร เขต ๔๑ 

๔ เดก็หญิงอรวี  ทรัพยท์วีสุข 
เดก็หญิงอรวี  ผางคี 
นางสาวอารียา  จนัทร์กล่ิน 
นางสาวธนธิดา  ผกูโพธ์ิ 
นางสาวเพญ็นภา  สิหิงค ์
นางสาวพิมพพ์ร  เอ่ียมลออ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัภาค 
กิจกรรมระบาํมาตรฐาน  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๐ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๕ นางสาวอารียา  จนัทร์กล่ิน 

นางสาวปภาวรินทร์  อน้เกษ 
นางสาวธนธิดา  ผกูโพธ์ิ 
นางสาวธนศิริ  ผลเศรษฐี 
นางสาวณฐัธิดา  ชาชิโย 
นางสาวซาโอริ  วาตานุกิ 
นางสาวเพญ็นภา  สิหิงค ์
นางสาวพิมพพ์ร  เอ่ียมลออ 
นางสาวรัตน์สิการ  ทรงวิรัตน์ 
นางสาววนัดี  โตบาํรุง 

รางวลัเหรียญทอง ระดบัภาค  
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๖ เดก็หญิงอรวี  ทรัพยท์วีสุข 
เดก็หญิงอรวี  ผางคี 
นางสาวอารียา  จนัทร์กล่ิน 
นางสาวธนธิดา  ผกูโพธ์ิ 
นางสาวเพญ็นภา  สิหิงค ์
นางสาวพิมพพ์ร  เอ่ียมลออ 

รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  
ระดบัชาติ กิจกรรมระบาํมาตรฐาน  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๗ นางสาวกลุรัศม์ิ  ตั้งทวีเกียรติ 
นางสาวจิตรลดัดา  พาพรหม 
นางสาวจินตนา  กลุวิเศษ 
นางสาวศิริพร  บนัเทิง 
นางสาวณฐักานต ์ กล่ินมณฑา 

รางวลัเหรียญทอง ระดบัภาค   
การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๘ นางสาวทิพยธิ์ดา  อินกรัด 
นางสาวชุติมา  อินทรนา 
นางสาวกาญจนา  คุม้จุ่น 
นางสาวปัญญาพร  ขาํเส็ง 
นางสาวหทัยา  งามงอน 
นางสาวอนงนาถ  ทองบุญนุ่ม 
นางสาวสุพตัรา  ประดิษนุช 
นางสาวชนก  เอ่ียมอํ่า 
นางสาวอภิสรา  แพนอ้ย 
นางสาวธิติสุดา  ผลราษฎร์ 

รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ
อนัดบั ๑  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
การประกวดสวดมนตแ์ปล  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๑ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๙ นายอธิพล  สร้องโสม รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ

อนัดบั ๒  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดบัชั้นมธัยม ศึกษาปีท่ี ๔-๖  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ
อนัดบั ๒  ระดบัภาค การบรรยาย
ธรรมะ ม.ตน้  

มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลยั 

๑๐ เดก็หญิงจิดาภา  แสนศรี 
เดก็หญิงเอกนรี  คุม้ครอง 
เดก็หญิงสุภาวดี  จาํนง 
เดก็หญิงพิมพว์จี  กลํ่าโพธ์ิ 
เดก็หญิงพชัราภรณ์  ดาํสนิท 

รางวลัเหรียญทอง ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา การประกวดเพลง
คุณธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๑-๓ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๑ เดก็หญิงพรรณประภา พรายอินทร์ 

เดก็หญิงดวงทอง  มณีรัตน ์

เดก็หญิงก่ิงแกว้  อ่อนสาํรี 
เดก็หญิงสรสิชา  ทนัยาหาร 

เดก็หญิงอจัฉรา  ม่ิงใย 

รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  
การประกวดสวดมนตท์าํนอง
สรภญัญะ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๑-๓  
 

เทศบาลเมืองกาํแพงเพชร 

๑๒ เดก็ชายอนุรักษ ์ อยูเ่ยน็ 
เดก็หญิงพิมลรัตน์  โปรยเงิน 
เดก็หญิงรัติกาล  คลา้ยเพียร 
เดก็หญิงชลิตา  อินเปลือย 

รางวลัชนะเลิศ อนัดบั ๑ การแข่งขนั 
เปตอง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ศูนยท่์องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
กาํแพงเพชร 

๑๓ นางสาวกนกวลี  นุ่มเด่ือ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๕  
การแข่งขนั A-Math  

สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศ
ไทย 

  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๒  
การแข่งขนั A-Math  

โรงเรียนวชิรปราการวิทยคม 

๑๔ เดก็หญิงแสงดาว  หารสาริกิจ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๑ 
คิดเลขเร็ว 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๕ เดก็หญิงปนดัดา  สุขพระจนัทร์ 

เดก็หญิงธารทิพย ์ คาํแกว้ 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั  
A-Math ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
๑-๓  งานเปิดโลกวิชาการ คร้ังท่ี ๑ 

โรงเรียนชากงัราววิทยา 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๒ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๑๖ เดก็หญิงนราทิพย ์ จนัทร์พรหม 

เดก็หญิงวิมลศิริ  เสิบกล่ิน 
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๓ การ
แข่งขนั A-Math  

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

๑๗ นางสาววิสุทธิพรจิตรประสงค ์
นางสาวรุ่งทิวา  ฉตัรชยัสุริยา 
นางสาวยีห่วา  บรรณะธี 
นางสาวศิริพรรณ  ทองสุทธ์ิ 
นางสาวศิริวรรณ  ทองสุทธ์ิ 
นางสาวนุชจรีย ์ บุญฤทธ์ิ 

รางวลัเหรียญทอง ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา การประดิษฐบ์ายศรีสู่
ขวญั ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๘ เดก็ชายประเสริฐ  ลอ้มสุข 
เดก็หญิงกชกร  ร่วมจิตร 
เดก็หญิงกฤษณา  เฮงสิน 
เดก็หญิงณฐัสุดา  แสนสุภาษา 
เดก็หญิงดาหวนั  เกตุสุภะ 
เดก็หญิงศิริวรรณ  ขมุทอง 

รางวลัเหรียญทอง ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา การประดิษฐก์ระทงธูป
เทียนแพร ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๑๙ นายนนทภูมิ  เลาหพิบูลรัตนา รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั ๒  
การใชโ้ปรแกรมออกแบบงาน 
สามมิติดว้ย Google sketch up  

ร.ร. กาํแพงเพชรพิทยาคม 

  รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อนัดบั ๒  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขนัการออกแบบ
ส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๐ นายกฤษณะ  ภกัดีรักษ ์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
กิจกรรมการแข่งขนัการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๑ 
 
 

นายเอกภพ  ภู่ทอง รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
กิจกรรมการแข่งขนัการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๓ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๒๒ นายปฐวี  สวนแจง้ รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อนัดบั ๒  กิจกรรมการแข่งขนั 
การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย งานศิลป 
หตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๓ นางสาวพนัทิพา  ศรีสวสัด์ิ รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ   
ระดบัเขตพื้นท่ี กิจกรรมขบัร้อง 
บทเพลงลูกกรุงหญิง ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเหรียญทอง ระดบัภาค 
กิจกรรมขบัร้องบทเพลงลูกกรุงหญิง 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒๔ นางสาวศิริรัตน์  มณีนาค รางวลัเหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา กิจกรรมขบัร้องบทเพลง
พระราชนิพนธ์หญิง ระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

  รางวลัเยาวชนตน้แบบเก่งและดี  
รุ่น ๕ (TO BE NUMBER ONE 
IDOL 5) จ. กาํแพงเพชร 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร 

๒๕ นายอศัฎาวธุ  อินทร์สวา่ง 
นายอษัฎาวธุ  มีเศรษฐี 
นายจิรสิน  เสมเพียร 
นายธรรมธร  จนัทร์คง 
นายศุภณฐัขป์ระสาทเกษการณ์ 
นายนนทภูมิ  เลาหพิบูลรัตนา 

รางวลัเหรียญทอง  ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา กิจกรรมวงดนตรีสากล 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๔ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
 นายกิตติพงษ ์ เจริญสุวรรณ์ 

นายธนดล  บุญลือ 
นายเมธี  แยบยล 
นางสาวพนัทิพา  ศรีสวสัด์ิ 

  

๒๖ นายอศัฎาวธุ  อินทร์สวา่ง 
นายอษัฎาวธุ  มีเศรษฐี 
นายจิรสิน  เสมเพียร 
นายธรรมธร  จนัทร์คง 
นายศุภณฐัขป์ระสาทเกษการณ์ 
นายนนทภูมิ  เลาหพิบูลรัตนา 
นายกิตติพงษ ์ เจริญสุวรรณ์ 
นายธนดล  บุญลือ 
นายเมธี  แยบยล 
นางสาวพนัทิพา  ศรีสวสัด์ิ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา กิจกรรมแสดงตลก 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๒๗ นายอศัฎาวธุ  อินทร์สวา่ง 
นายอษัฎาวธุ  มีเศรษฐี 
นายจิรสิน  เสมเพียร 
นายธรรมธร  จนัทร์คง 
นายศุภณฐัขป์ระสาทเกษการณ์ 
นายนนทภูมิ  เลาหพิบูลรัตนา 
นายกิตติพงษ ์ เจริญสุวรรณ์ 
นายธนดล  บุญลือ 
นายเมธี  แยบยล 
นางสาวพนัทิพา  ศรีสวสัด์ิ 

รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัวงสตริง 
ชุมอิเลค็ทริค 

ชุมอิเลค็ทริค จ. กาํแพงเพชร 

๒๘ นายอศัฎาวธุ  อินทร์สวา่ง 
นายอษัฎาวธุ  มีเศรษฐี 
นายจิรสิน  เสมเพียร 
นายธรรมธร  จนัทร์คง 
นายศุภณฐัขป์ระสาทเกษการณ์ 
นายนนทภูมิ  เลาหพิบูลรัตนา 
นายกิตติพงษ ์ เจริญสุวรรณ์ 

รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัวงสตริง 
งานสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช 

จงัหวดัตาก 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๕ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
 นายธนดล  บุญลือ 

นายเมธี  แยบยล 
นางสาวพนัทิพา  ศรีสวสัด์ิ 

  

๒๙ นางสาวธิดารัตน์  ตนัจ่าง 
นางสาวศดานนัท ์รัตนสุวรรณ 
นางสาวนาตาชา  จนัทร์พรหม 

รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อนัดบั ๑ กิจกรรมการแข่งขนั
อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๓๐ เดก็หญิงนภสัสรณ์  ก๋าวงศอ์า้ย 
เดก็หญิงลกัษิภากร  สุรอด 
เดก็หญิงอาภสัรา  เหล่าเขตกิจ 

รางวลัเหรียญเงิน โครงงานวทิยา 
ศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี ๖๔ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๓๑ เดก็หญิงเสวลกัษณ์  โตจวง 
เดก็หญิงกนกพร  หงษท์อง 
เดก็หญิงสุภาวดี  พวงทอง 

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี ๒ 
กิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

๓๒ นางสาววรรณิภา  พิมพศ์กัด์ิ รางวลัเหรียญเงิน กิจกรรมการอ่าน 
เอาเร่ือง (อ่านในใจ) ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๓๓ นางสาวจกัรีวรรณ  รุ่งศรี รางวลัเหรียญทอง กิจกรรมการเขียน
เรียงความและคดัลายมือระดบั 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๓๔ นางสาวณฐัธิดา งามประไพพรรณ 

นางสาวมุกระวี  ไกรฤกษสม 
นางสาววรานนัท ์ คุณาภาเลิศ 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน กิจกรรมการสอนพาที
สร้างสรรค ์ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๓๕ นายธีรวฒัน์  นาควงัไทร 
 

รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง
ภาพยนตร์ STOP MOTION 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๖ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ระดับรางวลั/ ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงาน 
๓๖ นายอิสระพงษ ์ อ่ิมอํ่า รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง

ภาพยนตร์ STOP MOTION 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

๓๗ นางสาวจิณห์จุฑา  วะรังศรี รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง
ภาพยนตร์ STOP MOTION 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

๓๘ เดก็ชายกิตติศด์ิั  อบปรุง รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2D 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2D 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๓๙ เดก็ชายธนายทุธ  ไกรถาวร รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2D 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2D 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๔๐ นายฐิติพนัธ์  อุตมา รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2D 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

  รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง
เกมสร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

๔๑ นายทะเลไทย  สิงห์วงค ์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2D 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กาํแพงเพชร 

  รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ การสร้าง
เกมสร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๗ 
 

 ๑๐.๕  ผลงานดีเด่น  ประเภทนักเรียน  ทีส่อบเข้ามหาวทิยาลยัได้ 
จํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖  สอบเข้ามหาวทิยาลยัได้  ร้อยละ ๑๐๐ 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๑ นายเมธี  แยบยล เภสชัศาสตร์  เชียงใหม่ 
  วิศวกรรมศาสตร์/ ไฟฟ้า สุรนารี 
  ศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) นเรศวร 
๒ นายกิตติพงษ ์ เจริญสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์/ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ  

ลาดกระบงั 
๓ นายอษัฎาวธุ  อินทร์สวา่ง เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่ 
  วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
  วิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ 
๔ นายธรรมธร  จนัทร์คง นิติศาสตร์ เชียงใหม่ 
  วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปากร 
  นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
๕ นายธนดล  บุญลือ วิศวกรรมศาสตร์/ เคร่ืองกล เชียงใหม่ 
  วิศวกรรมศาสตร์/ เคร่ืองกล นเรศวร 
  เภสชัศาสตร์ นเรศวร 
๖ นายกิตติธชั  ขนัทะหตัถ ์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์ 
  บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ 
๗ นายทศันยั  สปัทน ศึกษาศาสตร์/ ประถมศึกษา เชียงใหม่ 
  ศึกษาศาสตร์/ คอมพิวเตอร์ นเรศวร 
  วิทยาศาสตร์/ การจดัการคอมพิวเตอร์ นเรศวร 
๘ นายศุภณฐัช ์ ประสาท วิศวกรรมศาสตร์/ ไฟฟ้า เชียงใหม่ 
 เกษการณ์ วิศวกรรมศาสตร์/ ไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ  

ลาดกระบงั 
  วิศวกรรมศาสตร์/ ไฟฟ้า นเรศวร 
๙ นายนนทภูมิ  เลาหพิบูล 

รัตนา 
วิศวกรรมศาสตร์/ เคร่ืองกล/ ไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ  

ลาดกระบงั 
  วิศวกรรมศาสตร์/ เทคโนโลยธีรณี สุรนารี 
  วิทยาศาสตร์/ ธรณีวิทยา เชียงใหม่ 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๘ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๑๐ นายอษัฎาวธุ  มีเศรษฐี เทคนิคการแพทย ์ เชียงใหม่ 

  เภสชัศาสตร์ สาธารณสุขศิรินธร 
๑๑ นายสาธิต  ทองนพคุณ วิศวกรรมศาสตร์/ โยธา เชียงใหม่ 

  วิศวกรรมศาสตร์/ โยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ  
ลาดกระบงั 

  วิศวกรรมศาสตร์/ โยธา ศิลปากร 
๑๒ นายจิรสิน  เสมเพียร เกษตรศาสตร์/ พืชไร่ เชียงใหม่ 

  เกษตรศาสตร์/ พืชไร่ แม่โจ ้
  นิติศาสตร์ รามคาํแหง 

๑๓ นางสาววรรณิภา  พรหมศิริ เทคนิคการแพทย ์ เชียงใหม่ 
  ศึกษาศาสตร์/ ศิลปะศาสตร์ นเรศวร 
  ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร 

๑๔ นางสาวนิภาพร  ไกรถาวร เทคนิคการแพทย/์ กายภาพบาํบดั เชียงใหม่ 
  สาธารณสุขศาสตร์/ อนามยัชุมชน นเรศวร 
  สาธารณสุขศาสตร์/ อนามยัชุมชน สาธารณสุขศิรินธร 

๑๕ นางสาวธญัญารัตน์  สีหราช พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารบก 
  เทคนิคการแพทย/์ กายภาพบาํบดั เชียงใหม่ 
  พยาบาลศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๖ นางสาวพิมลมาศ  ศึกษาศาสตร์/ สงัคมศาสตร์ เชียงใหม่ 
 จนัทร์เปรม สงัคมศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  ศึกษาศาสตร์/ ภาษาองักฤษ พะเยา 

๑๗ นางสาวกอบกาญจน์ ทนัตแพทยศ์าสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
 ไม่เส่ือมสุข สหเวชศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  มนุษยศาสตร์/ จิตวิทยา เชียงใหม่ 

๑๘ นางสาวกิติญา  เฉียงเหนือ พยาบาลศาสตร์ บูรพา 
  พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ 
  พยาบาลศาสตร์ นเรศวร 

๑๙ นางสาวนํ้าคา้ง  เล่ียมมาตร บญัชี เชียงใหม่ 
  ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 
  พยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๓๙ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๒๐ นางสาวณฐัณิชา  หลา้หนกั แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

  แพทยศาสตร์ เชียงใหม่ 
  แพทยศาสตร์ นเรศวร 

๒๑ นางสาวพนัทิพา  ศรีสวสัด์ิ ส่ือสารมวลชน เชียงใหม่ 
  ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 
  ดุริยางคศิลป์ พายพั 

๒๒ นางสาวสมฤทยั  กลุจกัร์ บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 
  พยาบาลศาสตร์ นเรศวร 
  บริหารธุรกิจ นเรศวร 

๒๓ นางสาวณริศรา  มีสาํราญ นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
  นิติศาสตร์ นเรศวร 

  วิทยาศาสตร์ นเรศวร 

๒๔ นางสาวฐิมาพร  คาํมา ทนัตสาธารณสุข ศิรินธร 
  วิทยาศาสตร์การกีฬา แม่ฟ้าหลวง 
  อุตสาหกรรมเกษตร เชียงใหม่ 

๒๕ นางสาวณฐัริกา  ผอ่งใส เภสชัศาสตร์ ศิลปากร 
  สหเวชศาสตร์ นเรศวร 
  อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

๒๖ นางสาวสุภาวดี  ขาํแผลง เกษตรศาสตร์/ สตัวศาสตร์,พืช แม่โจ ้
  พยาบาลศาสตร์ นเรศวร 
  พยาบาลศาสตร์ สวรรคป์ระชารักษ ์

๒๗ นางสาววรรณิภา พิ มพศ์กัด์ิ พยาบาลศาสตร์ นเรศวร 
  พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ 
  สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศิรินธร 

๒๘ นางสาว ศึกษาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ขอนแก่น 
  ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ 
  ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 

๒๙ นางสาวสุดารัตน์  หนูโรง บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ 
  อุตสาหกรรมเกษตร เชียงใหม่ 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๐ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๓๐ นางสาวอนุสราทองบรรเทิง แพทยแ์ผนไทย บูรพา 

  กายภาพบาํบดั นเรศวร 
  กายภาพบาํบดั พะเยา 

๓๑ นางสาววราพร  วงษจ์นัทร์ ศึกษาศาสตร์/ ชีววิทยา เชียงใหม่ 
  ศึกษาศาสตร์/ ชีววิทยา พะเยา 

๓๒ นางสาวศดานนัท ์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 
 รัตนสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์/ การจดัการ/ โลจิสติก ศิลปากร 
  เทคนิคการแพทย ์ เชียงใหม่ 

๓๓ นางสาวจุรีพร  พุม่จนัทร์ การประมง เกษตรศาสตร์ 
  วิจยัพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า (ทะเล) บูรพา 

๓๔ นางสาวจกัรีวรรณ  รุ่งศรี พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ 
  พยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง 
  ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 

๓๕ นางสาวกลัยภทัร์  เฉลิมศรี ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  ศึกษาศาสตร์ บูรพา 
  ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 

๓๖ นางสาวธิญาดา  หวนจิตร พยาบาลศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  เทคนิคการแพทย ์ นเรศวร 
  พยาบาลศาสตร์ สวรรคป์ระชารักษ ์

๓๗ นางสาวอมรรัตน์  ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 
 อนุศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์ เชียงใหม่ 
  แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ แม่ฟ้าหลวง 

๓๘ นางสาวฐานิช  นพคุณ บญัชีและพาณิชยการ นเรศวร 
  ศิลปศาสตร์/ ภาษาองักฤษ แม่ฟ้าหลวง 
  มนุษยศาสตร์/ ภาษาองักฤษ เชียงใหม่ 

๓๙ นางสาวธิดารัตน์  ตนัจ่าง วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปากร 
  เภสชัศาสตร์ นเรศวร 
  ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ 

๔๐ นางสาวอภิลาภา  เพยีรการ ศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 
  ศิลปศาสตร์ บูรพา 
  ศิลปศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๑ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๔๑ นางสาวสุภาวดี  ศรีโลทก พยาบาลศาสตร์ นเรศวร 

  พยาบาลศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  มนุษยศาสตร์ เชียงใหม่ 

๔๒ นางสาวพิมพพ์ร เอ่ียมละออ ศิลปกรรมศาสตร์/ นาฏศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์ 
  ศิลปกรรมศาสตร์/ นาฏศิลป์ไทย ศรีนครินทรวโิรฒ 
  มนุษยศาสตร์/ นาฏศิลป์ไทย นเรศวร 

๔๓ นางสาวธญัญาเรศ ช่ืนเกษม บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 
  บญัชีบณัฑิต แม่ฟ้าหลวง 
  บญัชีบณัฑิต ขอนแก่น 

๔๔ นางสาวรัชนีกร  ขอนทอง ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ 
  ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร 
  ศิลปศาสตร์/ ชีววิทยา เชียงใหม่ 

๔๕ นางสาวญาณาธิป  มหาภาพ วิจิตรศิลป์ ศิลปากร 
  ศิลปกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  สถาปัตยกรรม นเรศวร 

๔๖ นางสาวออ้ยใจ  คลา้ยเพียร ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 
  ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ 
  ศึกษาศาสตร์ แม่โจ ้

๔๗ นายนฐัการ  หอมช่ืน ศิลปะและการถ่ายภาพ เชียงใหม่ 
  ศิลปะและการถ่ายภาพ นเรศวร 
  เทคโน/ โลจิสติก ราชภฏักาํแพงเพชร 

๔๘ นายรัตนกร  สุขตูม ธุรกิจการบิน แม่ฟ้าหลวง 
  โลจิสติก บูรพา 
  นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ลาํปาง) 

๔๙ นายพงศสิ์ริ  โสมเขียว เทคนิคการแพทย ์ เชียงใหม่ 
  เทคนิคการแพทย ์ นเรศวร 
  วิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์ 

๕๐ นายจิรศกัด์ิ  พมิมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร 
  วิศวกรรมเคร่ืองกล บางมด 
  บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๒ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๕๑ นายราชฉลอง  หนองหลวง รัฐศาสตร์ เชียงใหม่ 

  บริหารธุรกิจ นเรศวร 
  รัฐศาสตร์ บูรพา 

๕๒ นายวีรชาติ  อ่วมสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล เชียงใหม่ 
  วิศวกรรมเคร่ืองกล บางมด 
  เกษตรศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๕๓ นายอภิรุม  เรืองวงษ ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นเรศวร 

๕๔ นายภาคภูมิ  เพชรอร่าม รัฐศาสตร์ เชียงใหม่ 
  รัฐศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 
  บริหารการตลาด พายพั 

๕๕ นายปริพฒัน์  ผลอินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นเรศวร 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๕๖ นายสุบรรณ  นนัตา เทคนิคการแพทย ์ เชียงใหม่ 
  เทคนิคการแพทย ์ นเรศวร 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 

๕๗ นายปฐวี  สวนแจง้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร 
  วิศวกรรมเคร่ืองกล พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
  วิศวกรรมเคร่ืองกล เชียงใหม่ 

๕๘ นายจกัรพงษ ์ พรมชยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ นเรศวร 
  คหกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
  ออกแบบ บูรพา 

๕๙ นายวีระวฒัน์  ประดบัทอง นิเทศศาสตร์ บูรพา 
  นิเทศศาสตร์ กรุงเทพ 
  มนุษยศาสตร์ นเรศวร 

๖๐ นางสาวซารุตา  ปิงขอด เทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร 
  บริหารธุรกิจ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 
  นิเทศศาสตร์ บูรพา 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๓ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๖๑ นางสาวอนิศรา  ทิมเช้ือ รัฐศาสตร์ บูรพา 

  พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ 
  สตัวศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๖๒ นางสาวณฐัธิดา มนุษยศาสตร์/ จิตวิทยาคลีนิค เชียงใหม่ 
 งามประไพพรรณ ศึกษาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  ศึกษาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 

๖๓ นางสาวจนัทิม จนัทิมา  เกษตรศาสตร์/ พืชสวน แม่โจ ้(เชียงใหม่) 
  เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ 

๖๔ นางสาวพทุธพร  ยอดฉตัร วิทยาศาสตร์/ ธรณีวิทยา เชียงใหม่ 
  ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  ธุรกิจการบิน แม่ฟ้าหลวง 

๖๕ นางสาวนฤมล  ยิม้สุข ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
๖๖ นางสาวญาติมา  พยาบาลศาสตร์ พะเยา 

 จนัทร์ปัญญา เทคนิคการแพทย ์ เชียงใหม่ 
๖๗ นางสาวภทัรา  เศรษฐศาสตร์ บูรพา 

 ปัญญาดิบวงศ ์ รัฐศาสตร์ บูรพา 
  บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 

๖๘ นางสาวกญัญารัตน์ นกดาํ ศึกษาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 
๖๙ นางสาวนฤมน  บุญยดึ พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ 

  วิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ แม่โจ ้
  บญัชี นเรศวร 

๗๐ นางสาวทาริกา  ทาดวงตา วิศวกรรมศาสตร์ ธญับุรี 
  พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์ 
  พยาบาลศาสตร์ หวัเฉียว 

๗๑ นางสาวมุกระวี ไกรกฤษสม ส่ือสารมวลชน เชียงใหม่ 
  นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบณัฑิต 
  นิเทศศาสตร์ หวัเฉียว 

๗๒ นางสาวกลุรัศม์ิ  ดนตรีและการแสดง บูรพา 
 ตั้งทวีเกียรติ ศิลปกรรมศาสตร์/ การแสดง ศรีนครินทรวโิรฒ 
  นิเทศศาสตร์/ การแสดง รังสิต 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๔ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๗๓ นางสาวจุรีพร  ทองปัญญา ธุรกิจการบิน แม่ฟ้าหลวง 

  รัฐศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  นิเทศศาสตร์ บูรพา 

๗๔ นางสาวแพรวนภา  ยนืยง คุรุศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
๗๕ นางสาวเพญ็นภา  มีสาํลี บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 

  วิทยาศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 

  วิทยาศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 

๗๖ นางสาวกาญจนา  สถาปัตยกรรมศาสตร์ นเรศวร 
 แปมสาํนกั ศิลปกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 

๗๗ นางสาวกงัสดาล  สาธารณสุขศาสตร์ พะเยา 
 แกว้สมพงศ ์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร 
  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ราชมงคล กรุงทพฯ 

๗๘ นางสาวจิราภรณ์  ตีเงิน เกษตรศาสตร์/ สตัวศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 
  บริหารธุรกิจ/ วิทยการจดัการ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 
  วิทยาศาสตร์/ สตัววิทยา แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๗๙ นางสาวกรกนกรอดกสิกรรม บริหารธุรกิจ นเรศวร 
๘๐ นางสาวจิดาภา บริหารธุรกิจ บูรพา 

 สุวรรณรัตน ์ บริหารธุรกิจ กรุงเทพ 
  บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 

๘๑ นางสาวสุภาวนีิ  สีดานุช รัฐศาสตร์ เชียงใหม่ 
  รัฐศาสตร์ นเรศวร 
  ศิลปกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 

๘๒ นางสาวจนัทนา  ภู่ระหงษ ์ นิติศาสตร์ พะเยา 
  มนุษยศาสตร์/ ชีววิทยา เชียงใหม่ 
  นิติศาสตร์ นเรศวร 

๘๓ นางสาววรรณภา  กลุรักษา บญัชี นเรศวร 
  บญัชี พะเยา 
  สตัวศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๘๔ นางสาวดาเรศร์  นาคนอ้ย บริหารธุรกิจ นเรศวร 
  บริหารธุรกิจ บูรพา 
  บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๕ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๘๕ นางสาวสุชานารี  วงัอาจ นิติศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 

  ศึกษาศาสตร์ บูรพา 
๘๖ นางสาวสุปราณี  เรียบฮวด ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 

  ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 
  ศึกษาศาสตร์ ราชภฏักาํแพงเพชร 

๘๗ นางสาวศิริพร  ขวญัยนื สถาปัตยกรรมศาสตร์ นเรศวร 

  มนุษยศาสตร์ นเรศวร 

๘๘ นางสาวศศิญา  หล่อเถิน นิติศาสตร์ กรุงเทพ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
  นิเทศศาสตร์ บูรพา 

๘๙ นางสาวนริศรา  มัน่คง ศึกษาศาสตร์ บูรพา 
  ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 

๙๐ นายธรรมนูญ  กล่ินจนัทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล เชียงใหม่ 
  เทคโนโลยกีารอาหาร หวัเฉียว 
  วิทยาศาสตร์/ อญัมณี แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๙๑ นายเอกรัฐ  คงสุข วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
  เกษตรศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๙๒ นายพงศธร  อ่วมอยู ่ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
  ธุรกิจการบิน เชียงใหม่ 
  เศรษฐศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๙๓ นายรัฐพงศ ์ พลบัเกล้ียง วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
  เกษตรศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 
  ศึกษาศาสตร์ ราชภฏักาํแพงเพชร 

๙๔ นายณฐัพงษ ์ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
 บุญสิตาอาชานท ์ ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 
  เกษตรศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๙๕ นายพงศธร  ขนุทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล เชียงใหม่ 
  เกษตรศาสตร์/ พืชไร่ เชียงใหม่ 
  บริหารธุรกิจ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๖ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๙๖ นายปัญญาวธุ  โพเทพ เกษตรศาสตร์/ พืชไร่ เชียงใหม่ 

  ศึกษาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 
  วิศวกรรมศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๙๗ นายวิริยะ  มหาพรม ศึกษาศาสตร์ ราชมงคลลา้นนา 
  วิศวกรรมเคร่ืองกล เชียงใหม่ 
  เกษตรศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๙๘ นายอามิโร  ผวิสวา่ง ส่ือสารมวลชน เชียงใหม่ 

  บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 

  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่ 

๙๙ นายประภาส  มหาราช ศึกษาศาสตร์/ สงัคมศาสตร์ นเรศวร 

  การท่องเทียวและการโรงแรม นเรศวร 

๑๐๐ นางสาวนิภาภรณ์ บริหารธุรกิจ นเรศวร 
 แกว้กอเกตุ บริหารธุรกิจ ราชมงคลธญับุรี 
  บริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์ 

๑๐๑ นางสาวกฤษณา  กงเกษ วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
  ประมง เกษตรศาสตร์ 
  เกษตรศาสตร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๑๐๒ นางสาวรัตนาภรณ์ วิทยาศาสตร์/ จุลชีววิทยา เชียงใหม่ 
 อินทร์สวา่ง วิทยาศาสตร์/ จุลชีววิทยา หวัเฉียว 
  เทคโนโลยกีารประมง แม่โจ ้(เชียงใหม่) 

๑๐๓ นางสาวณฐักานต ์ บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 
 ใหม่ก๋งลาย บริหารธุรกิจ พายพั 
  บริหารธุรกิจ กรุงเทพ 

๑๐๔ นางสาวสิริมล  พวงทอง ส่ือสารมวลชน เชียงใหม่ 
  กราฟิกคอมพวิเตอร์ แม่โจ ้(เชียงใหม่) 
  ส่ือสารมวลชน หอการคา้ 

๑๐๕ นางสาวสมิตา  โพธ์ิทอง รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
  ส่ือสารมวลชน เชียงใหม่ 
  วิทยาศาสตร์การแพทย ์ นเรศวร 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๗ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๑๐๖ นางสาวมินตรา  บุญเคลือบ พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ 

  พยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง 
  พยาบาลศาสตร์ นเรศวร 

๑๐๗ นางสาววรานนัท ์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ แม่ฟ้าหลวง 
 คุณาภาเลิศ คุรุศาสตร์อุคสาหกรรมเทคโนโลยฯี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

๑๐๘ นางสาวสุมาลี   อินเท่ียง พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ 
  นิติศาสตร์ นเรศวร 
  รัฐศาสตร์/ การเมืองการปกครอง นเรศวร 

๑๐๙ นางสาวตรีรัตน์  คงสตัรา รัฐศาสตร์/ การเมืองการปกครอง นเรศวร 
  วิจิตรศิลป์/ ศิลปะการถ่ายภาพ ธรรมศาสตร์ 
  บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 

๑๑๐ นางสาวณฐันภา  จ๋ิวแกว้ มนุษยศาสตร์/ ภาษาไทย นเรศวร 
  มนุษยศาสตร์/ ภาษาไทย ศรีนครินทรวโิรฒ 
  มนุษยศาสตร์/ ภาษาไทย ราชภฏักาํแพงเพชร 

๑๑๑ นางสาวนริศรา  ประฉิมมะ คุรุศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ 
  มนุษยศาสตร์ นเรศวร 
  พยาบาลศาสตร์ สวรรคป์ระชารักษ ์

๑๑๒ นางสาวกนัทิมา จิตวิทยา นเรศวร 
 ประเสริฐสมบูรณ์ ส่ือสารมวลชน พะเยา 
  วิทยาศาสตร์ พะเยา 

๑๑๓ นางสาวพรชนก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลบรมราชชนนี 
 สิทธิสมาน พยาบาลศาสตร์ นเรศวร 
  สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศิรินธร 

๑๑๔ นางสาวสมลกัษณ์ ศิลปกรรมศาสตร์ บูรพา 
 ศรีทบัทิม เชฟ ราชภฏัสวนดุสิต 
  รัฐศาสตร์ นเรศวร 

๑๑๕ นางสาวณฐัมล  ป่ินจุไร อุตสาหกรรมอาหาร นเรศวร 
  บญัชี นเรศวร 
  ศึกษาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ ราชภฏักาํแพงเพชร 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๘ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๑๑๖ นางสาวทนัยา  โสทนั การจดัการบญัชี หอการคา้ไทย 

  การจดัการบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาตาก 
  การจดัการบญัชี นเรศวร 

๑๑๗ นางสาวชุติมา  ปะรินรัมย ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ออกแบบ) นเรศวร 
  มนุษยศาสตร์/ ภาษาไทย ราชภฏัพิบูลสงคราม 

๑๑๘ นางสาวกาญจนา บญัชี ธรรมศาสตร์ 
 ปานเขายอ้ย ทคโนโลยกีารอาหาร แม่โจ ้
  เทคนิคการแพทย ์ นเรศวร 

๑๑๙ นางสาววรรณิสา วงษอ์าํภา พยาบาลศาสตร์ สวรรคป์ระชารักษ ์
  ศึกษาศาสตร์ นเรศวร 
  ศึกษาศาสตร์ ราชภฏักาํแพงเพชร 

๑๒๐ นางสาวสุนิษา  เพชรพิชยั พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ธรรมศาสตร์ 
  วิทยาการจดัการ บูรพา 
  การเงินและธนาคาร พะเยา 

๑๒๑ นางสาวนฤมล  แสนหาญ พยาบาลศาสตร์ นเรศวร 
  พยาบาลศาสตร์ สวรรคป์ระชารักษ ์
  บญัชี พะเยา 

๑๒๒ นางสาวกนัตห์ทยั  คงพนัธ์ พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ 
  พยาบาลศาสตร์ พายพั 
  พยาบาลศาสตร์ สวรรคป์ระชารักษ ์

๑๒๓ นางสาวนาตยา  บุญเข่ือง เทคนิคการแพทย ์(รังสี) นเรศวร 
  เทคนิคการแพทย ์(กายภาพบาํบดั) นเรศวร 
  ศึกษาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๒๔ นางสาวนิภาพร  สมะเณร์ นิติศาสตร์ นเรศวร 
  นิติศาสตร์ แม่โจ ้
  นิติศาสตร์ บูรพา 

๑๒๕ นางสาวนิตติยา  มัน่ยา พยาบาลศาสตร์ นเรศวร 
  สาธารณสุขศาสตร์ เชียงใหม่ 
  พยาบาลศาสตร์ พยาบาลกองทพับก 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๔๙ 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ คณะ/ สาขา มหาวทิยาลยั 
๑๒๖ นางสาวพิจิตรา  ยนืย ัง่ แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ บูรพา 

  แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ นเรศวร 
  แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ รามคาํแหง 

๑๒๗ นางสาวศุภนิดา  จอมทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
  เกษตรศาสตร์ แม่โจ ้
  เภสชัศาสตร์ นเรศวร 

๑๒๘ นางสาวนทีกานต ์ ทองยอด การโรงแรมและการท่องเท่ียว เชียงใหม่ 
  การโรงแรมและการท่องเท่ียว กรุงเทพ 

๑๒๙ นางสาวชนนัทร์พร  สาธารณสุขศาสตร์ นเรศวร 
 บุญรอด การจดัการ พะเยา 
  ศึกษาศาสตร์ ราชภฏักาํแพงเพชร 

๑๓๐ นางสาวดวงฤดี  โสดาวนั โลจิสติกส์ บูรพา 
  รัฐศาสตร์ เชียงใหม่ 
  เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม่ 

๑๓๑ นางสาวปรียาภรณ์  บุญดา บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 
  บริหารธุรกิจ นเรศวร 
  นิติศาสตร์ นเรศวร 

๑๓๒ นางสาวพรสวรรค ์ ภู่สงค ์ นิติศาสตร์ นเรศวร 
  บญัชี นเรศวร 
  ธุรกิจ ศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๓๓ นางสาวเจนจิรา  แซ่ล้ี รัฐศาสตร์/ การเมืองการปกครอง นเรศวร 
  รัฐศาสตร์/ การเมืองการปกครอง ศรีนครินทรวโิรฒ 
  รัฐศาสตร์/ การเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์ 

๑๓๔ นางสาวสุรักษค์ณา  อรชร การพาณิชยแ์ละการบญัชี ธรรมศาสตร์ 
  การบญัชี นเรศวร 

 
 
 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๕๐ 
 

        ๑๐.๖  งาน / โครงการ / กิจกรรมท่ีประสบความสาํเร็จ 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

โครงการคุณธรรม
จริยธรรม 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
๒. เพื่อใหน้กัเรียนมี
จิตสาํนึกในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
๓. เพื่อใหน้กัเรียน 
สามารถนาํหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการ
ดาํเนินชีวิต 
๔. เพื่อใหน้กัเรียน 
สามารถนาํหลกั
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุขมาใชใ้นการ
ดาํรงชีวิต 
๕. เพื่อใหน้กัเรียน
สาํนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ตามรอย
โครงการพระราชดาํริ 

๑. จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน
เพื่อใชใ้นการดาํเนิน
กิจกรรม 
๒. จดัทาํตารางการอบรม/ 
คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงาน 
๓. ประสานวทิยากร 
๔. จดัทาํเอกสารประกอบ 
การอบรม 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๓  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
 

ทศันศึกษาชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๒ 

๑. นกัเรียนมีการใช้
แหล่งเรียนรู้ในการ 
ศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรง
ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

๑. จา้งเหมารถ 
๒. จดัทาํคู่มือทศันศึกษา 
๓. จา้งเหมาเรือล่องแม่นํ้า
เจา้พระยา 
๔. ประสานวทิยากร 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๗ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๕๑ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

 

๒. เพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 

๒.นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 

นกัเรียนมีความคิด
ริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั
ทกัษะต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ 

ผลการแข่งขนั 

การประดิษฐข์องใชจ้าก
วสัดุธรรมชาติและวสัดุ 
ในทอ้งถ่ินเพื่อสร้างทกัษะ
อาชีพในแก่นกัเรียน 

 

๑. นกัเรียนไดศึ้กษา
แหล่งเรียนรู้ ชุมชน
และสามารถลงมือ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 
๒. มีความคิดริเร่ิม
และสร้างสรรคผ์ลงาน
ดว้ยความภาคภูมิใจ 
๓. นกัเรียนมีเจตคติ 
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๔. มีกิจกรรมท่ีเนน้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียว 
กบังานในพระราชดาํริ 
พระราชประวติั  
พระราชกรณียกิจของ
สมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีและ
พระบรมวงศานุวงศ ์

๑. ประสานวทิยากร 
๒. จดักิจกรรมการ
ประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุ
ธรรมชาติและวสัดุใน
ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
     ๒.๑ การประดิษฐโ์คม
แขวน 
     ๒.๒ การทาํของใช้
จากผา้ 
     ๒.๓ การประดิษฐ์
กระทงลอยจากใบตอง 
     ๒.๔ การประดิษฐ ์
บายศรีสู่ขวญัจากใบตอง
และการประดิษฐพ์านธูป
เทียนแพ 

๑. นกัเรียนทุคนไดศึ้กษา
แหล่งเรียนรู้ ชุมชนและ
สามารถลงมือปฏิบติังาน
ไดจ้ริง 
๒. นกัเรียนทุกคนมี
ความคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 
๓. นกัเรียนทุกคนมีเจตคติ 
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๔. โรงเรียนมจดักิจกรรม
ท่ีเนน้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบังานใน
พระราชดาํริ พระราช
ประวติั พระราชกรณียกิจ
ของสมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีและ
พระบรมวงศานุวงศ ์

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุก
คนไดรั้บการพฒันาให้
มีความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยแีละ 

๑. อบรมและส่งเสริม
ครูผูส้อนใหใ้ชเ้ทคโนโลยี
ทางการสอน 
 

๑. ครู และนกัเรียนร้อยละ 
๙๐ เขา้ร่วมกิจกรรม 
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ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

 

นวตักรรมทาง
การศึกษา 
๒. ส่งเสริมใหค้รู 
ใชเ้ทคโนโลยทีาง 
การสอน 

๒. สอนนกัเรียนใหรู้้จกั
เทคโนโลยเีก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้และสืบคน้
ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

๒. ครู และนกัเรียนร้อย
ละ ๙๐ มีความพึงพอใจ 
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยความสาํราญ ลา้น
ความรู้ สู่สวนนกชยันาท 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑. นกัเรียนมีการใช้
แหล่งเรียนรู้ในการ 
ศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรง
ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
๒. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. จา้งเหมารถ 
๒. จดัทาํคู่มือ 
ทศันศึกษา 
๓. ประสานวทิยากร 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒.นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

พฒันาความเป็นเลิศ
ทางดา้นนาฏศิลป์ 

๑. เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม 
๒. มีมนุษยสมัพนัธ์ 
ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
๓. สร้างผลงานจาก
การเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นนัทนาการ ตาม
จินตนาการ 
 

๑. ตดัชุดระบาํนางกลอย 
จาํนวน ๑๐ ชุด 
๒. ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรมการแสดง
ตามวนัสาํคญัของ
โรงเรียน และชุมชน 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีมนุษยสมัพนัธ์ 
ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ 
สร้างผลงานจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี กีฬา นนัทนาการ 
ตามจินตนาการ 
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ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 
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วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลก
วิชาการ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกนั 
๒. เพื่อใหน้กัเรียน
นาํเสนอวิธีคิด วิธี
แกปั้ญหา ดว้ยภาษา 
หรือวิธีการของตนเอง 
๓. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความคิดริเร่ิม และ
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

๑. ร่วมกบัเทศบาลจดั
นิทรรศการเปิดโลก
วิชาการในวนัพอ่แห่งชาติ 
๒. จดันิทรรศการ
แสดงผลงานครูและ
นกัเรียน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๓. จดักิจกรรมการ 
แข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
สามารถเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกนั 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
นาํเสนอวิธีคิด วิธี
แกปั้ญหา ดว้ยภาษา หรือ
วิธีการของตนเอง 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
มีความคิดริเร่ิม และ
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

กิจกรรมพฒันางานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรของ 
โรงเรียนมีความเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ี  
การปฏิบติัตนตาม
ระเบียบและขอ้บงัคบั
เก่ียวกบังานประกนั
คุณภาพภายใน 
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 

จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพภายใน  
ใหแ้ก่คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 

ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนทุกคนมีความ
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี  
การปฏิบติัตนตามระเบียบ
และขอ้บงัคบัเก่ียวกบังาน
ประกนัคุณภาพภายใน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชร 

ตามรอยสุนทรภู่ครูกว ี ๑. นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 
๒. นกัเรียนภูมิใจ เห็น
คุณค่า ผลงานของ
สุนทรภู่ และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์
สืบทอด ภูมิปัญญา
ไทยดา้นวรรณคดี 

๑. จดักิจกรรมในชัว่โมง
เรียนวิชาภาษาไทย 
๒. จดักิจกรรมวนัสุนทรภู่ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๕ เขา้
ร่วมกิจกรรม 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๐
ภูมิใจ เห็นคุณค่า ผลงาน
ของสุนทรภู่ และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์สืบ
ทอด เผยแพร่ ภูมิปัญญา
ไทยดา้นวรรณคดี  
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พฒันาครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยจดัการ
เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 

๑. เพื่อส่งเสริมใหค้รู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเขา้ร่วม
อบรม/ สมัมนา ศึกษา
ดูงานดา้นภาษาไทย  

๑. ส่งเสริมใหค้รูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เขา้ร่วมอบรม/ สมัมนา 
ศึกษาดูงานดา้นภาษาไทย 

๑. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเขา้ร่วมอบรม/ 
สมัมนา ศึกษาดูงาน 
ดา้นภาษาไทย ทุกคน 

วนัภาษาไทยแห่งชาติ ๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. เพื่อใหน้กัเรียน
ภูมิใจ เห็นคุณค่า  
และมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ ์สืบทอด 
เผยแพร่ ภูมิปัญญา
ไทย ใชภ้าษาไทยใน
การส่ือสารไดถ้กตอ้ง
เหมาะสม  

๑. จดักิจกรรมในชัว่โมง
เรียนวิชาภาษาไทย 
๒. จดักิจกรรมวนั
ภาษาไทยแห่งชาติ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๕  
เขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๐
ภูมิใจ เห็นคุณค่า และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
สืบทอด เผยแพร่ ภูมิ
ปัญญาไทย ใชภ้าษาไทย
ในการส่ือสารไดถ้กตอ้ง
เหมาะสม  

ค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย ๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. เพื่อใหน้กัเรียน
ภูมิใจ เห็นคุณค่า  
และมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ ์สืบทอด 
เผยแพร่ ภูมิปัญญา
ไทย  

๑. จดักิจกรรมหนา้เสาธง 
เร่ือง “ภูมิปัญญาไทย” 
๒. จดักิจกรรม “ภาษาพา
สนุก” ในชั้นเรียน 
๓. จดักิจกรรม 
“เอกลกัษณ์ไทย” 
๔. ค่ายภาษาภูมิปัญญา
ไทย 
๕. จดันิทรรศการ “รักษ์
ภาษา” 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๕  
เขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๐
ภูมิใจ เห็นคุณค่า ผลงาน
ของสุนทรภู่ และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์สืบ
ทอด เผยแพร่ ภูมิปัญญา
ไทย  

ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน  
เขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. เพื่อใหค้รูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจดัทาํ
แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนทุกหน่วย
การเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๕  
เขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเขา้ร่วม
กิจกรรมทุกคน 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๕๕ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

 ๓. เพื่อใหน้กัเรียนชั้น
มธัยม ศึกษาปีท่ี 1-6 มี
ผล สมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
๔. เพื่อใหผ้ลการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-
Net) ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
6 เพิ่มสูงข้ึน 

๒. จดักิจกรรมสอนซ่อม
เสริมใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ตํ่า 
๓. จดักิจกรรมติว O-Net 
ใหน้กัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

 

๓. นกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 1-6 มีผล 
สมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 
๔. ผลการทดสอบ
ระดบัชาติ (O-Net) ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และ 6 เพิ่มสูงข้ึน 
 

หอ้งเรียนแห่งคุณค่าหอ้ง
สาระภาษาไทย   

เพื่อใหค้รูและนกัเรียน 
ไดใ้ชห้อ้งปฏิบติัการ
สาระภาษาไทยในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
และเพื่อการสืบคน้
ดว้ยตนเอง   

๑. จดัส่ือเทคโนโลย ี
สาํหรับครูผูส้อน 
๒. จดัมุมความรู้ 
๓. จดัมุมแสดงผลงาน
ของนกัเรียน และครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๔. จดัมุมสืบสานงานตาม
พระราชดาํริ 
๕. จดัตารางการใชห้อ้ง 
๖. จดัป้ายนิเทศวนัสาํคญั 

สถิติการใชห้อ้งของครู
และนกัเรียน 

ลูกเสืออาสา กกต.  
เพื่อประชาธิปไตย 

๑. เพื่อใหลู้กเสืออาสา 
กกต. เพื่อประชาธิป 
ไตย มีความเขา้ใจ 
ท่ีถูกตอ้งในเร่ือง 
การเลือกตั้ง 
๒. เพื่อใหลู้กเสืออาสา 
กกต. เพื่อประชา  
ธิปไตย ปฏิบติัหนา้ท่ี
ช่วยการเลือกตั้ง 
ในทุกระดบัของ
จงัหวดักาํแพงเพชร 

๑. ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
๒. จดักิจรรมอบรม
ทบทวนความรู้ 
๓. เดินรณรงค ์
๔. จดันิทรรศการ 

๑. ลูกเสืออาสา กกต.  
เพื่อประชาธิปไตย ทุกคน
มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
ในเร่ืองการเลือกตั้ง 
๒. ลูกเสืออาสา กกต.  
เพื่อประชาธิปไตย ทุกคน
ปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยการ
เลือกตั้งในทุกระดบัของ
จงัหวดักาํแพงเพชร 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๕๖ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

TO  BE  NUMBER  ONE  
(เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยา 
เสพติด) 
 

๑. นกัเรียน มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตท่ีดี 
และมีสุนทรียภาพ 
๒. นกัเรียนรู้จกั
ป้องกนัตนเองจากส่ิง
เสพติดใหโ้ทษ และ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภยั 
อุบติัเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 
๓. นกัเรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความ
มัน่ใจ กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม 
 

๑. รับสมคัรแกนนาํศูนย์
เพื่อนใจวยัรุ่น TO  BE  
NUMBER  ONE   
(เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยา 
เสพติด) 
๒. จดัอบรมใหค้วามรู้
แกนนาํศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่น 
TO  BE  NUMBER  
ONE  (เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด) 
๓. ประชาสมัพนัธ์ให้
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
๔. จดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสุข
ภาวะท่ีดี และมี
สุนทรียภาพ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
และมีสุนทรียภาพ 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓  
รู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิง
เสพติดใหโ้ทษ และ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
 
 

ยิม้ ประนม กม้ ขาน ความ
ภูมิฐาน นกัเรียน สว.กพ. 

๑. นกัเรียนมีความ
สาํนึกในความเป็น
ชาติไทย 
๒. นกัเรียนมี
พฤติกรรม บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสยัทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ 
ของสถานศึกษา 
๓. นกัเรียน เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความ
มัน่ใจ กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม 

๑. รับสมคัรแกนนาํ
ดา้นอตัลกัษณ์ 
๒. จดัอบรมใหค้วามรู้
แกนนาํดา้นอตัลกัษณ์ 
๓. จดักิจกรรมส่งเสริม
ดา้นอตัลกัษณ์ หนา้เสาธง
ทุกเชา้ 
๔. จดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมดา้นอตัลกัษณ์ใน
ชัว่โมงอบรมวนัศุกร์ 
๕. จดักิจกรรมรุ่นนอ้ง
ไหวรุ่้นพี ่

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
มีความสาํนึกในความเป็น
ชาติไทย 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
มีพฤติกรรม บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสยัทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ 
ของสถานศึกษา 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
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ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

ศึกษาดูงานศูนยก์ารเรียนรู้ 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อใหค้รูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
บูรณาการสู่การจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ได ้

ศึกษาดูงานศูนยก์ารเรียนรู้ 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติฯ พะเยา 

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ ๙๐  
สามารถบูรณาการสู่การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้

ทบทวนความรู้ สานฝันสู่ร้ัว
มหาวิทยาลยั 

๑. นกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี ๖ สามารถ
สร้างองคค์วามรู้ได้
ดว้นตนเอง มีความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 
๒. เพื่อเตรียมความ
พร้อม และสร้างความ
ตระหนกัใหน้กัเรียน
เห็นความสาํคญัของ
การทดสอบระดบั
ต่างๆ 

๑. สาํรวจความคิดเห็น 
ความตอ้งการของ
นกัเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน 
๒. กาํหนด วางแผน
กิจกรรม 
๓. ดาํเนินกิจกรรม 

๑. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี ๖ ร้อยละ ๘๐ ใฝ่เรียน 
รู้ พฒันาตนเองอยา่งต่อ 
เน่ือง มีความมัน่ใจในการ 
ทาํแบบทดสอบทาง 
การศึกษา 
๒. นกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี ๖ ร้อยละ ๘๐  
มีความพึงพอใจต่อขอ้มูล
ในการตดัสินใจเลือก
สาขาท่ีตนเองสนใจท่ีจะ
เรียนต่อในระดบั 
อุดมศึกษา 

วนัสาํคญัของลูกเสือ- 
เนตรนารี 
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒. เพื่อใหลู้กเสือ-
เนตรนารี เขา้ร่วมพิธี 
วนัสาํคญัของลูกเสือ- 
เนตรนารี 

๑. ประชุมคณะครู 
๒. ดาํเนินกิจกรรมตาม 
วนัสาํคญัของลูกเสือ- 
เนตรนารี 
 

๑. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๓ ร้อยละ ๘๓ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี 
ร้อยละ ๙๘ เขา้ร่วมพิธี 
วนัสาํคญัของลูกเสือ- 
เนตรนารี 
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ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
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วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒. เพื่อใหลู้กเสือ-
เนตรนารี เขา้ร่วม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ- 
เนตรนารีแต่ละ
ระดบัชั้น 

๑. ประชุมคณะครู 
๒. จดักิจกรรมค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารีแต่ละ
ระดบัชั้น 

๑. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๓ ทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี 
ร้อยละ ๙๘ เขา้ร่วม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ- 
เนตรนารีแต่ละระดบัชั้น 

จรวจขวดนํ้า เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัจรวจขวดนํ้า
และไดรั้บรางวลั 
การแข่งขนัจรวจขวด
นํ้า ระดบัต่างๆ 

๑. ประชุมคณะวิทยากร 
๒. จดัซ้ืออุปกรณ์ในการ
ทาํจรวจขวดนํ้า 
๓. ดาํเนินกิจกรรม
เก่ียวกบัจรวจขวดนํ้า 

นกัเรียนร้อยละ ๘๓  
ไดรั้บรางวลัการแข่งขนั 
จรวจขวดนํ้า ระดบัต่างๆ 

พฒันาการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา 

๑. เพื่อใหโ้รงเรียนมี
หลกัสูตรสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล 
๒. เพื่อใหค้รูจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรของโรงเรียน 
๓. เพื่อใหค้รูจดัทาํ 
วิจยัในชั้นเรียน เพื่อนาํ
ผลมาพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 
๒. ส่งเสริมใหค้รูทาํวิจยั
ในชั้นเรียน 
๓. ประเมินหลกัสูตร
สถานศึกษา 

๑. โรงเรียนมีหลกัสูตร
สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล 
๒. แผนการจดัการเรียนรู้
ของครูสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรของโรงเรียน 
๓. ครูร้อยละ ๘๕ จดัทาํ 
วิจยัในชั้นเรียน เพื่อนาํผล
มาพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๕๙ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

ร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใช้
ทรัพยากร 

เพื่อใหน้กัเรียนมี
จิตสาํนึกในการร่วม
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

๑. รับสมคัรสมาชิกชุมนุม 
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
๒. จดัอบรมใหค้วามรู้กบั
นกัเรียนชุมนุม 
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ
ขยายผลใหก้บันกัเรียน
ระดบัชั้นอ่ืนๆ 
๓. ดาํเนินตามกิจกรรม
ร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใช้
ทรัพยากร (แยกขยะ) 

นกัเรียนร้อยละ ๘๗ มี
จิตสาํนึกในการร่วมรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

บูรณาการการเรียนรู้
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาํแพงเพชร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนมี
การใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และ
มีประสบการณ์ตรง
ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
๒. นกัเรียนมีความรู้
เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาํแพงเพชร 
๓. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมคณะครู 
๒. คิดต่อและประสาน
วิทยากร 
๓. ติดต่อจา้งรถรับส่ง 
๔. ดาํเนินกิจกรรม 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาํแพงเพชร 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ค่ายวิชาการเรียนรู้ผา่น
พิพิธภณัฑก์ารแพทยศิ์ริราช 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้ 
และมีประสบการณ์
ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

๑. ประชุมคณะครู และ 
ผูป้กครอง 
๒. คิดต่อและประสาน
วิทยากร 
๓. ติดต่อจา้งรถรับส่ง 
๔. ดาํเนินกิจกรรม 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๐ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

 

๒. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบักาย
วิภาควิวฒันาการทาง
การแพทย ์และประวติั
ของโรงพยาบาล 
ศิริราช 
๓. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 

๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เก่ียวกบักายวภิาค
วิวฒันาการทางการแพทย ์
และประวติัของ
โรงพยาบาลศิริราช 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ทศันศึกษาพานอ้งท่องกรุง
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้ 
และมีประสบการณ์
ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบั 
ความเป็นมาของเมือง 
บางกอก 
๓. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมคณะครู และ 
ผูป้กครอง 
๒. คิดต่อและประสาน
วิทยากร 
๓. ติดต่อจา้งรถรับส่ง 
๔. ดาํเนินกิจกรรม 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เก่ียวกบั 
ความเป็นมาของเมือง 
บางกอก 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อใหน้กัเรียนมีความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 

๑. ฝึกซอ้มนกัเรียน 
๒. เขา้ร่วมแข่งขนัตาม
สถานท่ีแข่งขนัต่างๆ 

รางวลัและเกียรติบตัร 
ท่ีไดรั้บ 

กิจกรรม  สว.กพ. ปันรักให้
โลก 

เพื่อใหน้กัเรียนมี
จิตสาํนึกในการร่วม
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

๑. จดัหานกัเรียนแกนนาํ 
๒. อบรมใหค้วามรู้  
และขยายผล 
๓. ดาํเนินกิจกรรม 

นกัเรียนร้อยละ ๘๕ มี
จิตสาํนึกในการร่วมรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๑ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

ประชุม อบรม สมัมนา 
กลุ่ม ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ 

๑. เพื่อใหค้รูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่ม ร.ร. เฉลิมพระ
เกียรติฯ ร่วมแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ 
๒. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมครูและบุคลา 
กรทางการศึกษากลุ่ม 
ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ
ทราบแนวทาง
ความกา้วหนา้ทาง
วิชาชีพ 
๓. เพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือท่ีดีและมีการ 
แลก เปล่ียนเรียนรู้
ภายในองคก์ร ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่
ในการปฏิบติังาน 

๑. ประชุมครู 
๒. ดาํเนินตามกิจกรรม 
ท่ีเตรียมไว ้

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ ๙๕
ทราบแนวทางความ 
กา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
๓. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ ๙๕
มีความร่วมมือท่ีดีและ 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในองคก์ร ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ 
ในการปฏิบติังาน 

สปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ ๑. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 
๒. เพื่อใหน้กัเรียน 
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
ในการศึกษากาความรู้
ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมครู 
๒. ดาํเนินตามกิจกรรม 
ท่ีเตรียมไว ้

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีน
การศึกษากาความรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๓. ๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๒ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

วนัสาํคญั เพื่อใหน้กัเรียนมีความ
เอ้ืออาทร และกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

จดักิจกรรมตามวนัสาํคญั
ต่างๆ 

นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีความเอ้ืออาทร และ
กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 

บริจาคโลหิต ๑. เพื่อใหน้กัเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจน
ผูป้กครอง เขา้ร่วม
กิจกรรม 
๒. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน
นกัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผูป้กครอง 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชาสมัพนัธ์ 
๒. ประสานงานเจา้หนา้ท่ี 
โรงพยาบาล 
๓. ดาํเนินตามกิจกรรม 
ท่ีเตรียมไว ้

๑. นกัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผูป้กครอง  
ร้อยละ ๘๐ เขา้ร่วม
กิจกรรม 
๒. นกัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผูป้กครอง 
ร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดบัเพชร 
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน
นกัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมคณะทาํงาน 
๒. ประสานงานเจา้หนา้ท่ี 
สาธารณสุข/ โรงพยาบาล 
๓. ดาํเนินตามกิจกรรม 
ท่ีเตรียมไว ้
๔. สรุปและประเมินผล 

๑. นกัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ เขา้ร่วม
กิจกรรม 
๒. นกัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผูป้กครอง 
ร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาํริ 
 

๑. เพื่อใหโ้รงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาํริ 
 

๑. ประชุมคณะทาํงาน 
๒. ดาํเนินตามกิจกรรม 
ท่ีเตรียมไว ้
 

๑. จาํนวนแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาํริใน
โรงเรียน 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๓ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

 ๒. เพื่อใหค้รู นกัเรียน
และผูท่ี้สนใจได ้ใช้
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาํริใน
โรงเรียน 

 ๒. ครู นกัเรียนและผูท่ี้
สนใจร้อยละ ๘๕ ใช้
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาํริในโรงเรียน 

กิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษา
และวฒันธรรมจีน  Chinese  
Day  Camp 

 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน
สามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง มี
ทกัษะในการอ่าน ฟัง 
ดู พดู เขียน และตั้ง
คาํถาม และมีความ
เขา้ใจในทกัษะ
ภาษาจีน 
๒. เพื่อใหน้กัเรียน
ยอมรับความคิดและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

๑. ประชุมครูกลุ่มสาระฯ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๓. ประสานงานกบัทีม
วิทยากร 
๔. ดาํเนินกิจกรรมค่าย
เรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรมจีน   
๕. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๖. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เร่ืองของภาษา
และวฒันธรรมจีน 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๐
ยอมรับความคิดและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางภาษา  (English  
Academic  Tournament) 
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน
สามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง มี
ทกัษะในการอ่าน ฟัง 
ดู พดู เขียน และตั้ง
คาํถาม และมีความ
เขา้ใจในทกัษะ
ภาษาองักฤษ 
 

๑. ประชุมครูกลุ่มสาระฯ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๓. ดาํเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางภาษา   
๔. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๕. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ 
มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พดู เขียน และตั้งคาํถาม 
ภาษาองักฤษ 

 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๔ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

ค่ายภาษาองักฤษ“สะกิด
ต่อมความกลา้”   
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
สามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง มี
ทกัษะในการอ่าน ฟัง 
ดู พดู เขียน และตั้ง
คาํถาม และมีความ
เขา้ใจในทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

๑. ประชุมครูกลุ่มสาระฯ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๓. ดาํเนินกิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษ“สะกิดต่อม
ความกลา้”   
๔. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๕. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
สามารถสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง มีทกัษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และ
ตั้งคาํถาม และมีความ
เขา้ใจในทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

พฒันาหอ้งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑. เพื่อใหค้รู และ
นกัเรียนร้อยละ ๘๐ 
เขา้ใชห้อ้งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
๒. ครู และนกัเรียน 
ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจ ในการเขา้ใช้
หอ้งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

๑. ประชุมครูกลุ่มสาระฯ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๓. ดาํเนินการพฒันาหอ้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
๔. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๕. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. ครู และนกัเรียนร้อยละ 
๘๐ เขา้ใชห้อ้งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
๒. ครู และนกัเรียน 
ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจ ในการเขา้ใชห้อ้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

วนัคริสตม์าส  Christmas 
Day 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
และครูเขา้ร่วม
กิจกรรม 
๒. เพื่อใหน้กัเรียน 
ยอมรับความคิดและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

๑. ประชุมครูกลุ่มสาระฯ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๓. ดาํเนินกิจกรรม 
วนัคริสตม์าส   
๔. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๕. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียน และครู 
ร้อยละ ๙๕ เขา้ร่วม
กิจกรรม 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕
ยอมรับความคิดและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๕ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

ทศันศึกษา ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี ๕/๑ ตามโครงการเรียน
ฟรี ๑๕ ปีอยา่งมีคุณภาพ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้ 
และมีประสบการณ์
ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบั 
จงัหวดัเชียงราย 
๓. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๒. ดาํเนินกิจกรรม 
ทศันศึกษาชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี ๕/๑  
๓. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เก่ียวกบั 
จงัหวดัเชียงราย 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

บูรณาการการเรียนรู้  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ 
ปีอยา่งมีคุณภาพ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้ 
และมีประสบการณ์
ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบั 
จงัหวดัเชียงราย 
๓. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๒. ดาํเนินกิจกรรม 
บูรณาการการเรียนรู้  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๓. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เก่ียวกบั 
จงัหวดัเชียงราย 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ค่ายชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
จงัหวดัปทุมธานี 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้ 
และมีประสบการณ์ 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๖ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

 ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบั 
งานศิลปะแขนงต่างๆ 
๓. เพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๒. ดาํเนินกิจกรรม 
ค่ายชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
๖/๑ จงัหวดัปทุมธานี 
๓. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เก่ียวกบั 
งานศิลปะแขนงต่างๆ 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ทศันศึกษา จงัหวดัชลบุรี ๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้ 
และมีประสบการณ์ 
ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบั 
จงัหวดัชลบุรี 
๓. เพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๒. ดาํเนินกิจกรรม 
ทศันศึกษา จงัหวดัชลบุรี
(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
๖/๒)  
๓. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั 
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เก่ียวกบั 
จงัหวดัชลบุรี 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ปัจฉิมนิเทศ ๑. เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ใหก้บันกัเรียน 
๒. เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบั
ผูป้กครอง และชุมชน 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๒. ดาํเนินกิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศ  
๓. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียนทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจในความสาํเร็จ
ของตนเอง 
๒. นกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชน มีความพึง
พอใจในการเขา้ร่วม 
กิจกรรม 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๗ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

บูรณาการเรียนรู้วิถีถ่ิน
ดินแดนเมืองพระพทุธ 
ชินราช จงัหวดัพิษณุโลก 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้ 
และมีประสบการณ์ 
ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบั 
จงัหวดัพิษณุโลก 
๓. เพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๒. ดาํเนินกิจกรรม 
บูรณาการเรียนรู้วิถีถ่ิน
ดินแดนเมืองพระพทุธ 
ชินราช จงัหวดัพิษณุโลก 
(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
๔/๑)  
๓. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั 
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เก่ียวกบั 
จงัหวดัพิษณุโลก 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

งานประชาสมัพนัธ์ 
 

เพื่อเป็นการประชา 
สมัพนัธ์ผลงานขอ้มูล
ข่าวสารผลการปฏิบติั 
งานความเคล่ือนไหว
ภายในโรงเรียนสู่
บุคคลภายนอกและ
ผูป้กครองนกัเรียน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
๒. ประชุมคณะกรรมการ 
๓. คดักรองข่าวสาร
เตรียมทาํการประชา 
สมัพนัธ์  
๔. ออกแบบวารสาร
ประชาสมัพนัธ์ 

โรงเรียนไดมี้การประชา 
สมัพนัธ์ผลงานขอ้มูล
ข่าวสารผลการปฏิบติังาน
ความเคล่ือนไหวภายใน
โรงเรียน สู่บุคคลภายนอก
และผูป้กครองนกัเรียน 
อยา่งทัว่ถึง 

บนัทึกรักการอ่าน ๑.  เพื่อใหน้กัเรียนมี

นิสยัรักการอ่าน 

๒.  ผูเ้รียนคน้ควา้ 

หาความรู้จากการอ่าน

และใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  สามารถ

บนัทึกลงในสมุดรัก

การอ่านได ้

ครูและนกัเรียนอ่าน
หนงัสือคนละ ๖๐ เล่ม   
ภายในเวลา  ๑ ปี
การศึกษา แลว้บนัทึกลง
ในสมุดบนัทึกรักการอ่าน 
 

๑. นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมอ่านหนงัสือ  
๖๐  เล่ม ภายในเวลา   
๑ ปีการศึกษา 
๒. คณะครูและนกัเรียน
เขา้ร่วมกิจกรรมครบ 
๑๐๐  เปอร์เซนต ์
 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๘ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

หอพกั...รักอ่าน ๑.  เพื่อใหน้กัเรียนมี

นิสยัรักการอ่านรู้จกั

รักษาสาธารณสมบติั

ของส่วนรวมและมี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาสากลและ

รู้จกัรักษาสาธารณ

สมบติัของส่วนรวม 

๒.  ผูเ้รียนคน้ควา้หา

ความรู้จากการอ่าน

และใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีอยูใ่ห้

เกิดประโยชนสู์งสุด   

๓.  แสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง จากแหล่ง

เรียนรู้ท่ีจดัข้ึน 

- นกัเรียนอ่านหนงัสือ
บริเวณแหล่งเรียนรู้ใกล้
ตวั และกิจกรรมต่างๆ ท่ี
หอ้งสมุดจดัข้ึนท่ีหอพกั 
 
 

๑. มีแหล่งเรียนรู้ภายใน 
หอพกันกัเรียน        
๒.  นกัเรียนหอพกัร้อยละ

๘๕ แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง รักเรียนรู้ และ

พฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง จากแหล่งเรียนรู้

ท่ีจดัข้ึน 

การแข่งขนักีฬาสีภายใน
โรงเรียน 
 

๑.  เพื่อใหน้กัเรียนมี
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร
สถานศึกษา  
๒.  เพื่อศึกษาความ
ความพึงพอใจของ
นกัเรียนในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

การจดัการแข่งขนักีฬาสี
ภายในโรงเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้ก
การออกกาํลงักาย การ
ทาํงานเป็นทีม มีความ
รับผดิชอบ โดยแบ่งเป็น  
๔ สี ทาํการแข่งขนักีฬา
ทั้งหมด ๕ ประเภท 
ประกอบดว้ย ฟุตบอล  

๑.  นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
 มีลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
จากการจดักิจกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 
๒.  นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๖๙ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

  วอลเลยบ์อล เซปักตะกร้อ 
กรีฑา และกีฬาไทย 
ดาํเนินการแข่งขนันอก
รอบใชเ้วลาประมาณ ๒ 
สปัดาห์โดยใหเ้วลา
ชัว่โมงสุดทา้ยของแต่ละ
วนั และแข่งขนัชิง
ชนะเลิศจาํนวน ๒ วนั 

 

ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สภานกัเรียน 

เพื่อใหน้กัเรียนและ
คณะครูใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งสภานกัเรียน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
๒. ประชุมคณะกรรมการ 
๓. ประสานกบั กกต. 
จงัหวดักาํแพงเพชร  
๔. ดาํเนินกิจกรรมให้
ความรู้นกัเรียนและ
เลือกตั้งสภานกัเรียน 

นกัเรียนและคณะครู  
ร้อยละ ๘๐ ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งสภานกัเรียน 

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

เพื่อใหน้กัเรียนมี
พฤติกรรมห่างไกล 
ยาเสพติด 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
๒. ประชุมคณะกรรมการ 
๓. ดาํเนินกิจกรรมคดั
กรองนกัเรียน 
๔. จดักิจกรรมส่งเสริมให้
นกัเรียนห่างไกลยาเสพ
ติด 

นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีพฤติกรรมห่างไกล 
ยาเสพติด 

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

๑. เพื่อใหค้รูท่ีปรึกษา
มีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
๒. เพื่อใหน้กัเรียน 
ไดรั้บการดูแลเอาใจ
ใส่จากครูท่ีปรึกษา 
๓. ผูป้กครองจาํนวน 
มีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

๑. ครูท่ีปรึกษาทุกหอ้ง 
เรียนดาํเนินการเยีย่มบา้น
นกัเรียน ปีการศึกษา 
ละ ๑ คร้ัง 
๒. ครูท่ีปรึกษาทุกหอ้ง 
เรียนดาํเนินการดูแล   
ใหค้าํปรึกษานกัเรียน
อยา่งใกลชิ้ดตลอดปี 
การศึกษา 

๑. ครู จาํนวน ๕๕ คน  
มีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
๒. นกัเรียนทุกคนไดรั้บ
การดูแลเอาใจใส่จากครู 
๓. ผูป้กครองทุกคน 
มีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๗๐ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิดําเนินการ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

  

๓. ครูท่ีปรึกษาและ 
ผูป้กครองนกัเรียน 
ทุกหอ้ง เรียนมีการพดูคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล
ของนกัเรียนร่วมกนั 
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 

ค่ายคุณธรรมปรับพื้นฐาน
ชีวิต 

๑.  เพื่อใหน้กัเรียนมี
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร
สถานศึกษา  
๒.  เพื่อศึกษาความ
ความพึงพอใจของ
นกัเรียนในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๒. ดาํเนินกิจกรรม 
ค่ายคุณธรรม สาํหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๑ และ ๔  

๑.  นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร
สถานศึกษา  
๒.  นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

บูรณาการการเรียนรู้  
ณ อุทยานประวติัศาสตร์ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้ 
และมีประสบการณ์ 
ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบั 
อุทยานประวติัศาสตร์ 
จงัหวดัพระนคร  
ศรีอยธุยา 
๓. เพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจของนกัเรียน 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
๒. ดาํเนินกิจกรรม 
บูรณาการการเรียนรู้  
ณ อุทยานประวติัศาสตร์ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒)  
๓. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔. นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันา 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ และมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบั 
ผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๓ 
มีความรู้เก่ียวกบั 
อุทยานประวติัศาสตร์ 
จงัหวดัพระนครศรี 
อยธุยา 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  
มีความพึงพอใจในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๗๑ 
 

๑๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีทีผ่่านมา  
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
อยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุสมผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ 

ท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

๓.๐๐ ๒.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน  
รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๕.๐๐ 

 

๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

๕.๐๐ 

 

๕.๐๐ 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ท่ี
กาํหนดข้ึน 

 

๕.๐๐ 

 

๕.๐๐ 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา
และส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูง
ข้ึน 

 

๕.๐๐ 

 

๕.๐๐ 
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๑๒.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
รอบสาม  เม่ือวนัท่ี ๖ – ๘  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาได้
สรุปผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน :  มัธยมศึกษา   

ตัวบ่งช้ีทีมี่คุณภาพระดับดีขึน้ไป ไดแ้ก่ 

ลาํดับที ่ ตัวบ่งช้ีที ่ ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
๑ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๒ ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตน้สงักดั 

ดีมาก 

๓ ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

๔ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น 
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๕ ๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๖ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ   ท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

๗ ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดีมาก 
๘ ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
๙ ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึประสงค ์ ดีมาก 
๑๐ ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  ดี 
๑๑ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 

เป็นสาํคญั 
ดี 

 
ตัวบ่งช้ีทีมี่คุณภาพตํ่ากว่าระดับดี ไดแ้ก่ 

ลาํดับที ่ ตัวบ่งช้ีที ่ ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
๑ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน พอใช ้
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓  
๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑)  สถานศึกษาควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการคน้ควา้ทางส่ือคอมพวิเตอร์และจากการอ่านอยา่งสมดุล
กนั โดยเนน้การอ่านและการใชห้อ้งสมุดใหม้ากข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดสุนทรียภาพ และอตัถรส จากการอ่าน รวมทั้ง
เกิดจินตนาการในการอ่าน อนัจะส่งผลต่อการปลูกฝังนิสยัรักการอ่านอยา่งย ัง่ยนื โดยครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียน 
รู้ควรร่วมกนัวางแผนจดัสดัส่วนประเภทของงานท่ีตอ้งคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ อยา่งเหมาะสม   ควรดาํเนินการให้
แลว้เสร็จภายใน ๑ ปีการศึกษา 
 ๒)  สถานศึกษาควรมีการจดัการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ผูเ้รียนท่ีเขา้มาใหม่ในระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี ๑ และปีท่ี ๔ ก่อนการเรียนการสอนปกติในแต่ละภาคเรียน เพือ่ใหผู้เ้รียนทุกคนมีพื้นความรู้พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อ ไม่เป็นภาระในการออกแบบการเรียนรู้ของครูผูส้อน  รวมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบติัการการทาํส่ือนวตักรรม
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหค้รูนาํความรู้มาใชผ้ลิตส่ือท่ีมีความเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียน  ทั้งน้ีควรดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑ ปีการศึกษา  
๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน หามาตรการป้องกนัภยัท่ีเกิดจากยงุภายใน
สถานศึกษา  เน่ืองจากบริเวณรอบอาคารต่างๆ เป็นสวนป่า มียงุจาํนวนมากในช่วงเชา้และเยน็ โดยใหผู้เ้รียน 
มีส่วนร่วมในการร่วมกนัคิดแกปั้ญหาในรูปแบบโครงงาน และมีการวางแผนงานเป็นโครงการพิเศษเพื่อขยายผล
สู่ชุมชนดว้ย ควรดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๒ ปีการศึกษา 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
 ครูควรไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบติัการใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
การจดัการศึกษาตามหลกัสูตร  รวมทั้งมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเช่นกิจกรรม
เรียนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การเรียนรู้แบบบูรณาการขา้มกลุ่มสาระ  การอภิปรายโตว้าที 
บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํลอง เป็นตน้  มีการอบรมใหค้วามรู้การจดัทาํส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือเทคโนโลยแีละส่ือ
ธรรมชาติ  รวมทั้งใหมี้การประเมินผลการนาํความรู้จากการอบรมมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนทุกคร้ัง 
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม และควรดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๒ ปีการศึกษา 
๔.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรมีการใหค้วามรู้กบับุคลากรทุกคนใหเ้กิดความตระหนกั เห็นความสาํคญัของการประกนั
คุณภาพการศึกษา  ใหทุ้กคนเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพภายใน  รู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการทาํงาน  
ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานในทุกฝ่ายงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
ควรดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑ ปีการศึกษา 
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นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม  
สถานศึกษาไดจ้ดัทาํโครงการร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใชท้รัพยากร(ธนาคารขยะรีไซเคิล) แกปั้ญหาภาวะโลกร้อน

สร้างความตระหนกัในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  นกัเรียนช่วยกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพยีงโดยมีเป้าหมายเพือ่ใหน้กัเรียนทุกคน  คณะครูและบุคลากร
ในโรงเรียน ผูป้กครองนกัเรียนตลอดจนประชาชนในชุมชนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ  การใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า สามารถจดัการขยะในชุมชนตนเองอยา่งเป็นระบบ  ประสบความสาํเร็จจนเป็นแบบอยา่ง
ใหห้น่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งไดรั้บรางวลัชมเชยจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน :  มัธยมศึกษา 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

นํา้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๔ ผู้เรียนคดิเป็น ทาํเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๔๙ ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๕๘ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน 
                   เป็นสําคญั 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา 
                    สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา     
                    และต้นสังกดั 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตัวบ่งช้ีที ่๙ ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พนัธกจิ และ 
                    วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อน 
                      เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที ่๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพเิศษเพือ่ส่งเสริมบทบาท 
                      ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 
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การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

นํา้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน    
                      รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลศิ ทีส่อดคล้อง   
                      กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 
 
๕ 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๗๔ ดี 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน :  มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

นํา้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๕ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๔๙ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๕๘ พอใช ้
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ  
และวตัถุ ประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๒ การบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

นํา้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

การศึกษา 
มาตรฐานที ่๓ การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที ่๔ ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และตน้สงักดั 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๗๔ ดี 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี  โดยมีค่าเฉลีย่  ๘๕.๗๔ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง                ไม่รับรอง 
๑๓.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
         ๑.  สรุปขอ้มูลจากผลการประกนัคุณภาพภายใน   

 จุดเด่น 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 

จากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเอ้ือต่อโรงเรียนคือชุมชนและผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุนการทาํกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์และเป็นผูน้าํทางวิชาการ มีการบริหารจดัการท่ีดี มีบุคลากรท่ีมีความ
มุ่งมัน่ อุทิศตนในการพฒันาการเรียนการสอน นกัเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ นอกจากน้ีนกัการเมืองและ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน ทาํใหโ้รงเรียนมีระบบสาธารณูปโภค
และเทคโนโลยต่ีางๆท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาการศึกษา 

จุดทีค่วรพฒันา 
การพฒันาการเรียนการสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลายเพิม่ข้ึน  การสอน 

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกนัของกลุ่มสาระต่างๆจดัจา้งครูในรายวชิาท่ีขาดแคลน 
เช่น พลศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํวจิยั และนาํผลการวิจยัมาพฒันาการเรียนการสอน  มีการนิเทศติดตาม
อยา่งเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 

 แนวทางการพฒันาในอนาคต 
   การดาํเนินการพฒันาในอนาคตคือ การส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาการสอนสู่ระบบท่ีทนัสมยัในหลายรูป
แบบอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมใหค้รู
จดัทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน   สนบัสนุนการทาํงานเป็นทีมอยา่งเป็นระบบ สร้างบรรยากาศใหผู้เ้รียน 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๗๘ 
 

ไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข มุ่งใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีเด่นและส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 
๑๔.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
         จุดเด่น  
 ๑.  ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํทางวิชาการมีการวางแผนงานพฒันาวิชาการอยา่งเป็นระบบ มอบหมายงานให้
คณะครูรับผดิชอบและกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด ดาํเนินงานโดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ขณะเดียวกนักมี็การอบรม
พฒันาใหค้วามรู้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูเ้รียนและขยายผลนาํความรู้ไปสู่
ผูป้กครองและชุมชน ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานดา้นวิชาการประสบความสาํเร็จมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของคน
ทัว่ไป ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน ทาํให้
โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยต่ีางๆท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาการศึกษา  การบริหารจดัการ 
ในงาน ๔ ฝ่ายมีประสิทธิภาพ คล่องตวั เป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้  
ความเขา้ใจในเป้าหมายของการจดัการศึกษาและเป้าหมายของหลกัสูตร และมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
สถานศึกษามีการวางแผนจดัทาํโครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   
 ๒.  สถานศึกษามีการวางระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
เขา้ร่วมในการบริหารจดัการศึกษาโดยอยูใ่นรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการวางแผนจดัทาํโครงการพฒันา
ครอบคลุมทุกมาตรฐานของสถานศึกษา รวมทั้งจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศใหถู้กตอ้งทนัสมยั  ทนัต่อการใช้
งาน มีการดาํเนินงานตามแผน มีคณะกรรมการนิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานและรายงานผลในท่ีประชุมครู
เป็นประจาํทุกเดือน มีการประเมินผลและสรุปผลการดาํเนินงานเม่ือเสร็จส้ินทุกโครงการ  แลว้จดัทาํรายงาน 
การประเมินตนเองเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะและรายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดั มีการนาํผลการประเมินมาใช ้
ในการวางแผนพฒันาการดาํเนินงานในปีต่อไปอยา่งเป็นระบบ   

๓.  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีร่างกายแขง็แรง สมส่วน ไดรั้บการดูแลดา้นโภชนาการท่ีดีจาก
สถานศึกษา มีการส่งเสริมการออกกาํลงักายผา่นกิจกรรมในและนอกหลกัสูตร ในกิจกรรมชุมนุมผูเ้รียนสามารถ
เลือกเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ นนัทนาการ ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บ
การพฒันาตามความถนดัของผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ จนผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วมแข่งขนัทั้งระดบักลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นประจาํทุกปี สร้างช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับของ
ผูป้กครองและชุมชน  

จุดทีค่วรพฒันา 
๑.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ(O-NET) ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  

และมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ มีจาํนวนผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ขีดจาํกดัล่างของค่าเฉล่ียระดบัชาติเฉล่ียทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีระดบัคุณภาพพอใช ้
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๗๙ 
 

๒.  ครูทุกคนมีการนาํผลการประเมินผูเ้รียนมาวางแผนเพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยการจดัสอนซ่อมเสริม 
ใหก้บัผูเ้รียน แต่ครูบางส่วนมีการดาํเนินงานไม่ต่อเน่ือง และไม่ทัว่ถึงผูเ้รียนทุกคน ขาดการติดตามผลการพฒันา
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งครูบางส่วนยงัมีการจดัการเรียนการสอนไม่เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การจดัทาํส่ือยงัไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 



บทที ่๒ 
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงานวิชาการ  ดา้นการ
บริหารงานงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  โดยผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร
แบบ  PDCA 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

            
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

๑. งานพฒันาหลกัสูตร      
สถานศึกษา 
๒. งานพฒันากระบวนการ
เรียนรู้และวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
๓. งานทะเบียน การวดัผล
ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๕. งานหอ้งสมุด 
๖. งานแนะแนว 
๗. งานพฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
๘. งานศนูยส่ื์อและส่ิงพิมพ ์ 
๙. งานสาํนกังานวิชาการ 
๑๐. งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล  
  

  

  
  

   

๑. งานจดัทาํและเสนอขอ
งบประมาณ 
๒. งานแผนงานและโครงการ 
๓. งานการเงินและบญัชี 
๔. งานพสัดุและสินทรัพย ์
๕. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา  
๖. งานระบบควบคุมภายใน 
๗. งานสวสัดิการครู 

๘. งานสาํนกังานบริหารงาน

งบประมาณ 

๙. งานพฒันาระบบ 
การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๑๐. งานประกนัอุบติัเหตุ
นกัเรียนและบุคลากร 
๑๑. งานสารสนเทศและ
เครือข่ายขอ้มูล 
๑๒. งานนิเทศติดตามและ

ประเมินผล 
 

 

๑. งานวางแผนอตัรากาํลงั
และกาํหนดตาํแหน่ง 
๒. งานสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง 
๓. งานเสริมสร้างประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบติัราชการ 
๔. งานวินยัและการรักษา
วินยั   
๕. งานการออกจากราชการ 
๖. งานสารบรรณ 
๗. งานเลขานุการคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๘. งานจดัทาํคาํรับรองปฏิบติั
ราชการ 
๙. งานสารสนเทศ 
และเครือข่ายขอ้มูล 
๑๐. งานเวรรักษา 
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 
ทางราชการ 
๑๑. งานสร้างขวญักาํลงัใจครู
และบุคลากรภายในโรงเรียน 
๑๒. งานสาํนกังาน
บริหารงานบุคคล 
๑๓. งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล                     

๑. งานประชาสัมพนัธ์ 
๒. งานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
๓. งานโสตทนัศึกษา 
๔. งานบริการสาธารณะ 
 ๕. งานยานยนตแ์ละพาหนะ 
๖. งานสหกรณ์โรงเรียน 
๗. งานปฏิคม 
๘. งานเวรรักษาความปลอดภยั
และทรัพยสิ์นทางราชการ  
(เวรกลางคืน) 
๙. งานสาํนกังานกลุ่มบริหารงาน
ทัว่ไป 
๑๐. งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

รองผู้อาํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู  

๑. งานเลขานุการภาคี ๔ ฝ่าย 
๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
๓. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
๔. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานกัเรียน 
๕. งานกิจกรรมทัว่ไป 
๖. งานศนูยเ์พื่อนใจวยัรุ่นและ 
TO BE NUMBER ONE 
๗. งานหอพกั 
๘. งานส่งเสริมสุขภาพ
นกัเรียน 
๙. งานกิจกรรมโรงเรียนกบั
ชุมชน 
๑๐. งานเวรรักษาความ
ปลอดภยัและทรัพยสิ์น 
ทางราชการ (เวรหอพกัชาย) 
๑๑. งานสาํนกังานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนกัเรียน 
๑๒. งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 

กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 

คณะกรรมการมูลนิธิเพือ่การศึกษา คณะกรรมการภาค ี๔ ฝ่าย 



รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร    หนา้ ๘๑ 
 

๒. วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  เป้าหมาย  อตัลกัษณ์  และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
วสัิยทศัน์ 

สถานศึกษาร่วมกบัชุมชนจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนไดม้าตรฐานการศึกษา สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร  
สืบสานงานพระราชดาํริ และสร้างผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากลภายในปี ๒๕๕๙ 

พนัธกจิ 

๑.  พฒันาการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเป็นคนดีมีศกัยภาพเป็นพลโลกและสืบสานงานพระราชดาํริ 

๒.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๓.  พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมีองคค์วามรู้สู่มาตรฐานสากล 

๔.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

๕.  ส่งเสริมการบริหารการจดัการใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ 

๖.  ส่งเสริมชุมชนใหมี้ส่วนร่วมสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

 ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน เป็นคนดีมีศกัยภาพเป็นพลโลกมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  และเทคโนโลย ี อยูใ่นสงัคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข และสืบสานงานพระราชดาํริ  
 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
  “ยิม้  ประนม  กม้  ขาน  ความภูมิฐาน  นกัเรียน  สว.กพ.” 
 เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 สืบสานงานพระราชดาํริ 
 

๓.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีการวางแผนการดาํเนินงานในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ  

มีความชดัเจนยิง่ข้ึน และครอบคลุมในดา้นต่างๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การดาํเนินการของสถานศึกษา เช่น ในดา้นผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน ดา้นหลกัสูตร และการจดัการเรียนรู้ 
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัองคก์ร การพฒันาวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาของชุมชน  จดัหลกัสูตรและ 
การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงบทบาทในการเรียนรู้และพฒันาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม 
ตามท่ีหลกัสูตรและสงัคมตอ้งการอีกทั้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน เพื่อใหชุ้มชนและผูป้กครองมัน่ใจ
วา่สถานศึกษามีแผนและดาํเนินการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และใหค้วามร่วมมือ ส่งเสริม สนบัสนุน 
อยา่งเตม็ใจ 
๔.  กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที ่๑  พฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม มีความสาํนึกในความเป็น 
ชาติไทย และวิถีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 



รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร    หนา้ ๘๒ 
 

กลยุทธ์ที ่๒  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที ่๓ ส่งเสริมการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพโดยเนน้การมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่๔ ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่๕ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การสืบสานงานพระราชดาํริ 

 
 
 



บทที ่๓ 
ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่๑  พฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม มีความสาํนึกในความเป็นไทย
คาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ีมีศกัยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล 

โครงการ/ กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
๑.๑  ส่งเสริมสุขภาวะ
และสุนทรียภาพ  
โดยจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
ส่งเสริมสุขภาวะและ
สุนทรียภาพ  พฒันาความ
เป็นเลิศทางดา้นศิลปะ 
พฒันาความเป็นเลิศ
ทางดา้นดนตรี 
การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายนกัเรียน 
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
TO BE NUMBER ONE 
โครงการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ๑ นกัเรียน  
๑ ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา 
๑ ภาษา ๑ ตน้ไม ้
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
มีสุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพและออกกาํลงักาย
สมํ่าเสมอ 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
สามารถป้องกนัตนเอง
จากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรงโรคภยั  อุบติัเหตุ  
และปัญหาทางเพศ 
๔. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๕. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ มี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและให ้

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ 
๘๓.๖๖มีสุขนิสยัในการ
ดูแลสุขภาพและออก
กาํลงักายสมํ่าเสมอ 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๒ 
มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และ 
มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑม์าตรฐาน 
๓. นกัเรียนร้อยละ 
๘๐.๒๐ สามารถป้องกนั
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรงโรคภยั
อุบติัเหตุและปัญหา 
ทางเพศ 
๔. นกัเรียนร้อยละ 
๘๐.๑๗ เห็นคุณค่า 
ในตนเอง มีความมัน่ใจ 
กลา้แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม 

มาตรฐานท่ี ๑ 
มาตรฐานท่ี ๑๕ 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๘๔ 

 โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

เกียรติผูอ่ื้น 
๖. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถสร้างผลงานจาก
เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นนัทนาการ ตาม
จินตนาการ 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีสุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพและออกกาํลงักาย 
สมํ่าเสมอ 
๒. มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
๓. ป้องกนัตนเองจาก 
ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
๔. เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมัน่ใจ กลา้แสดง 
ออกอยา่งเหมาะสม 
๕. มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี
และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
๖. สร้างผลงานจากเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/ 
 

๕. นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและให้
เกียรติผูอ่ื้น 
๖. นกัเรียนร้อยละ 
๗๓.๒๕ สามารถสร้าง
ผลงานจากเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นนัทนาการ ตาม
จินตนาการ 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีสุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพและออกกาํลงั
กาย สมํ่าเสมอ 
๒. มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 
๓. ป้องกนัตนเองจาก 
ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
๔. เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมัน่ใจ กลา้แสดง 
ออกอยา่งเหมาะสม 
๕. มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี
และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

  
๖. สร้างผลงานจากเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 

 

๑.๒  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
โดยจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
การเล่นของไทย  
วนัสาํคญั วนัคริสตม์าส 
ค่ายเรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรมจีน ปัจฉิม
นิเทศ วนัภาษาไทย
แห่งชาติ และตามรอย 
สุนทรภู่ครูกวี ร่วมมือ
ร่วมใจ รู้ใชท้รัพยากร 
สาํนึกในพระมหากรุณา 
ธิคุณตามรอยพระราชดาํริ 
เทิดทูนสถาบนั 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลกัสูตร 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีความเอ้ืออาทรผูอ่ื้นและ
มีความกตญัญูกตเวทีต่อผู ้
มีพระคุณ 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
ยอมรับความคิดและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
๔. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีความตระหนกั รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒. เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและ
กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 
๓. ยอมรับความคิดและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
๔. ตระหนกั รู้คุณค่า  
ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ 
๘๖.๙๑ มีคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคต์ามลกัสูตร 
๒. นกัเรียนร้อยละ 
๘๙.๓๓ มีความเอ้ืออาทร
ผูอ่ื้นและมีความกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
๓. นกัเรียนร้อยละ 
๘๖.๗๐  ยอมรับความคิด
และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
๔. นกัเรียนร้อยละ 
๘๒.๕๖ มีความตระหนกั 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒. เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและ
กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 
๓. ยอมรับความคิดและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
๔. ตระหนกั รู้คุณค่า  
ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรฐานท่ี ๒ 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
๑.๓  พฒันาทกัษะ 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
โดยจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
พฒันาทกัษะการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ค่ายภูมิปัญญา
ภาษาไทย ค่ายองคร์วม
วิทยาศาสตร์ สืบสาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 
สปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ 
ค่ายภาษาองักฤษ “สะกิด
ต่อมความกลา้” แข่งขนั
ตอบปัญหารายการ
โทรทศัน์ รายการ “เวที
คนเก่ง เดอะแชมป์เป้ียน” 
เสียงตามสายดว้ยสระ
ภาษาไทย งานสปัดาห์
คณิตศาสตร์ หอ้งสมุดมี
ชีวิตเพื่อเสริมสร้างนิสยั
รักการอ่าน ค่ายคณิต 
ศาสตร์มธัยมศึกษา
ตอนตน้ ค่ายคณิตศาสตร์
มธัยม ศึกษาตอนปลาย 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๒ 
มีนิสยัรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๒ 
มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พดู เขียน และตั้งคาํถาม
เพื่อคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติม 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๘๒ 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๔. นกัเรียนร้อยละ ๘๒  
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีน
การเรียนรู้และนาํเสนอ
ผลงาน 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีนิสยัรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 
๒. มีทกัษะในการอ่าน ฟัง 
ดู พดู เขียน และตั้งคาํถาม
เพื่อคน้ควา้หาความรู้ 
เพิ่มเติม 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ 
๙๕.๔๖ มีนิสยัรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือ 
ต่าง ๆ รอบตวั 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๒ 
มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พดู เขียน และตั้งคาํถาม
เพื่อคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติม 
๓. นกัเรียนร้อยละ 
๘๙.๓๓ เรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหวา่งกนั 
๔. นกัเรียนร้อยละ 
๗๙.๕๗  สามารถใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้
และนาํเสนอผลงาน 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีนิสยัรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากหอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือ 
ต่าง ๆ รอบตวั 

มาตรฐานท่ี ๓ 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

๓. เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๔. ใชเ้ทคโนโลยใีนการ
เรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 

๒. มีทกัษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พดู เขียน และตั้ง
คาํถามเพ่ือคน้ควา้หา
ความรู้เพิ่มเติม 

๓. เรียนรู้ร่วมกนัเป็น
กลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหวา่งกนั 
๔. ใชเ้ทคโนโลยใีนการ
เรียนรู้และนาํเสนอ
ผลงาน 

 

๑.๔  พฒันาความ 
สามารถในการคิด และ
ตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่ง 
มีสติ โดยจดักิจกรรม  
ดงัน้ี พฒันาความสามารถ 
ในการคิดและแกปั้ญหา
อยา่งมีสติ จรวดขวดนํ้า 
แข่งขนัทกัษะวิทยา 
ศาสตร์ ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางภาษา พฒันาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
พฒันาและส่งเสริมความ
เป็นเลิศกลุ่มสาระสงัคม
ศึกษาฯ ส่งเสริมความเป็น 
เลิศทางคณิตศาสตร์ 
พฒันาอจัฉริยภาพผูเ้รียน 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนไดรั้บการ
พฒันาทกัษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 
ร้อยละ ๑๐๐  
๒. มีผลการประเมิน 
การพฒันาการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน อยูใ่น
ระดบัเฉล่ียร้อยละ ๘๕  
ข้ึนไป     
ด้านคุณภาพ 
๑. สรุปความคิดจากเร่ือง 
ท่ีอ่าน ฟัง และดู และ
ส่ือสารโดยการพดูหรือ
เขียนตามความคิด 
ของตนเอง 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนไดรั้บการ
พฒันาทกัษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 
ร้อยละ ๑๐๐  
๒. มีผลการประเมิน 
การพฒันาการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  
อยูใ่นระดบัเฉล่ียร้อยละ 
๘๕  ข้ึนไป     
ด้านคุณภาพ 
๑. สรุปความคิดจากเร่ือง 
ท่ีอ่าน ฟัง และดู และ
ส่ือสารโดยการพดูหรือ
เขียนตามความคิด 
ของตนเอง 
 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๘๘ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
พฒันาอจัฉริยภาพผูเ้รียน
สู่ความเป็นเลิศ การ
ประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุ
ธรรมชาติฯ นิทรรศการ
เปิดโลกเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 
ยอดอจัฉริยะทางภาษา 

๒. นาํเสนอวธีิคิด วิธี
แกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ      

วิธีการของตนเอง 
๓. กาํหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตดัสินใจ
แกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
๔. มีความคิดริเร่ิม และ
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

๒. นาํเสนอวธีิคิด วิธี
แกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ    

วิธีการของตนเอง 
๓. กาํหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตดัสินใจ
แกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
๔. มีความคิดริเร่ิม และ
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

 

๑.๕  ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
โดยจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้
และทกัษะท่ีจาํเป็นตาม
หลกัสูตร ยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ รวม
ความรู้ สู่กระบวนการคิด 
พิชิตปัญหาฯ ยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๕
ไดรั้บการสอนเสริม
ความรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อพฒันาความรู้ 
ความสามารถเตรียมพร้อม
เขา้รับการทดสอบทุก
ระดบัชั้น และยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ใหสู้งข้ึน 
๒. นกัเรียนจาํนวนไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ ๘๐  มีผล 
สมัฤทธ์ิทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉล่ีย
สูงข้ึน ร้อยละ ๓ ต่อปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน อยูใ่น 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๕
ไดรั้บการสอนเสริม
ความรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อพฒันาความรู้ 
ความสามารถ
เตรียมพร้อมเขา้รับการ
ทดสอบทุกระดบัชั้น และ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
๒. นกัเรียนจาํนวนไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ ๘๐  มีผล 
สมัฤทธ์ิทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉล่ีย
สูงข้ึน ร้อยละ ๓ ต่อปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน อยูใ่น 

มาตรฐานท่ี ๕ 
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๘๙ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

เกณฑร์ะดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย
กลางอยา่งนอ้ยร้อยละ ๓๐ 
ข้ึนไป   
ด้านคุณภาพ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ ์
๒. ผลการประเมิน
สมรรถนะสาํคญัตาม
หลกัสูตรเป็นไป ตาม
เกณฑ ์
๓. ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์
๔. ผลการทดสอบระดบั 
ชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

เกณฑร์ะดบัสูงกวา่
ค่าเฉล่ียกลางอยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๓๐ ข้ึนไป   
ด้านคุณภาพ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์
๒. ผลการประเมิน
สมรรถนะสาํคญัตาม
หลกัสูตรเป็นไป ตาม
เกณฑ ์
๓. ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
๔. ผลการทดสอบระดบั 
ชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

 

๑.๖  พฒันาทกัษะ 
การทาํงานสู่อาชีพ 
โดยจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
พฒันาทกัษะการทาํงาน 
สู่มืออาชีพ การประดิษฐ์
ของใชจ้ากวสัดุธรรม 
ชาติฯ สู่โลกกวา้งทาง
การศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ๘๕ 
มีการวางแผนการทาํงาน 
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่ 
ในการพฒันางาน   
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เก่ียวกบั
อาชีพ ท่ีตนเองสนใจ 
และดาํเนินการจนสาํเร็จ 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ
๘๒.๐๕ มีการวางแผน 
การทาํงาน ทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  มุ่งมัน่ 
ในการพฒันางาน   
๒. นกัเรียนร้อยละ 
๙๐.๑๐ มีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและ 
หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพ  
ท่ีตนเองสนใจและ
ดาํเนินการจนสาํเร็จ 

มาตรฐานท่ี ๖ 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๐ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

ด้านคุณภาพ 
๑. วางแผนการทาํงานและ
ดาํเนินการจนสาํเร็จ 
๒. ทาํงานอยา่งมีความสุข 
มุ่งมัน่ พฒันางาน และ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
๓. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๔. มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกบัอาชีพ ท่ีตนเอง
สนใจ 

ด้านคุณภาพ 
๑. วางแผนการทาํงาน
และดาํเนินการจนสาํเร็จ 
๒. ทาํงานอยา่งมี
ความสุข มุ่งมัน่ พฒันา
งาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
๓. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๔. มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและ 
หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพ  
ท่ีตนเองสนใจ 

 

 
กลยุทธ์ที ่๒  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
๒.๑  ส่งเสริมการ
พฒันาการจดัการเรียน 
การสอน โดยจดักิจกรรม  
ดงัน้ี ส่งเสริมการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา
ใหมี้คุณธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ จดัซ้ือ 
อุปกรณ์และสารเคมี
หอ้งปฏิบติัการทาง 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
กาํหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ
สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใชข้อ้มูล 
ในการวางแผนการจดัการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
กาํหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ
สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใชข้อ้มูล 
ในการวางแผนการจดัการ 

มาตรฐานท่ี ๗ 
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๑ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
วิทยาศาสตร์ จดัซ้ือ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาทกัษะ
กีฬา พฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  
การอบรมเพื่อพฒันา 
การจดัทาํแบบทดสอบ
มาตรฐาน 

เรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียน 
๓. ครูร้อยละ ๘๕  
ออกแบบ และจดัการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทาง
สติปัญญา 
๔. ครูร้อยละ ๘๕ ใชส่ื้อ
และเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมผนวกกบัการนาํ
บริบทและภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ินมาบูรณาการ 
ในการจดัการเรียนรู้ 
๕. ครูร้อยละ ๘๕ มีการวดั
และประเมินผลท่ีมุ่งเนน้
การพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
๖. ครูร้อยละ๘๕ ให้
คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และ
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน
ทั้งดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความ
เสมอภาค 
๗. ครูร้อยละ ๘๕ มี
การศึกษา วิจยัและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้  

เรียนรู้ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 
๓. ครูร้อยละ ๘๕  
ออกแบบ และจดัการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทาง
สติปัญญา 
๔. ครูร้อยละ ๘๕ ใชส่ื้อ
และเทคโนโลยท่ีี 
เหมาะสมผนวกกบัการนาํ
บริบทและภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ินมาบูรณาการ 
ในการจดัการเรียนรู้ 
๕. ครูร้อยละ ๘๕  
มีการวดัและประเมินผล 
ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
๖. ครูร้อยละ๘๕ ให้
คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และ
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน
ทั้งดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความ
เสมอภาค 
๗. ครูร้อยละ ๘๕ มี
การศึกษา วิจยัและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 

 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๒ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรับ 
การสอน 
๘. ครูร้อยละ ๘๕ 
ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๙. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
จดัการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็
เวลา เตม็ความสามารถ 
ด้านคุณภาพ 
๑. ครูมีการกาํหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน 
ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์
๒. ครูมีการวิเคราะห์
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และ
ใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
๓. ครูออกแบบและจดัการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความ 
แตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทาง
สติปัญญา 
 

ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรับ 
การสอน 
๘. ครูร้อยละ ๘๕ 
ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของถานศึกษา 
๙. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
จดัการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็
เวลา เตม็ความสามารถ 
ด้านคุณภาพ 
๑. ครูมีการกาํหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน 
ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์
๒. ครูมีการวิเคราะห์
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และ
ใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน 
๓. ครูออกแบบและ
จดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่ง 
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๓ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

๔. ครูใชส่ื้อและเทคโน 
โลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบั
การนาํบริบทและภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินมา
บูรณาการในการจดัการ
เรียนรู้ 
๕. ครูมีการวดัและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้ 
การพฒันาการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 
๖. ครูใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษา และแกไ้ข
ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้น
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ดว้ยความเสมอภาค 
๗. ครูมีการศึกษา วิจยัและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้
ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรับการ
สอน 
๘. ครูประพฤติปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี และ
เป็นสมาชิกท่ีดี 
ของสถานศึกษา 
๙. ครูจดัการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมาย
เตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

บุคคลและพฒันาการ 
ทางสติปัญญา 
๔. ครูใชส่ื้อและเทคโน  
โลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบั
การนาํบริบทและภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินมา
บูรณาการในการจดัการ
เรียนรู้ 
๕. ครูมีการวดัและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้ 
การพฒันาการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 
๖. ครูใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษา และแกไ้ข
ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้ง
ดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดว้ยความเสมอภาค 
๗. ครูมีการศึกษา วิจยั
และพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผดิชอบ และใชผ้ลใน
การปรับการสอน 
๘. ครูประพฤติปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี และ 
เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
 
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๔ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

 ๙. ครูจดัการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีไดรั้บ
มอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

 

 
 กลยุทธ์ที ่๓  ส่งเสริมการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพโดยเนน้การมีส่วนร่วม 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
๑. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมี
ระบบบริหารจดัการท่ีมี
คุณภาพ และมีประสิทธิ 
ภาพ มีกิจกรรมต่าง ๆ 
ดงัน้ี เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเรียนเป็นฐาน 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
เพื่อความเป็นมืออาชีพ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนใน
โครงการพระราชดาํริฯ 
ส่งเสริมศกัยภาพครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสู่ “ครูมือ 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ผูบ้ริหารมี
วิสยัทศัน์ ภาวะผูน้าํ และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การ
พฒันาผูเ้รียน 
๒. ร้อยละ ๘๕ ผูบ้ริหาร
ใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผล
การประเมิน หรือ
ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้ง
ดา้นวิชาการและการ
จดัการ 
๓. ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจดัการการศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี 
กาํหนดไวใ้นแผน 
ปฏิบติัการ ร้อยละ ๘๐  
 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ผูบ้ริหารมี
วิสยัทศัน์ ภาวะผูน้าํ และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การ
พฒันาผูเ้รียน 
๒. ร้อยละ ๘๕ ผูบ้ริหาร
ใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผล
การประเมิน หรือ
ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้ง
ดา้นวิชาการและการ
จดัการ 
๓. ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจดัการการศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี 
กาํหนดไวใ้นแผน 
ปฏิบติัการ ร้อยละ ๘๐ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๘  
 
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๕ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
อาชีพ” อบรมครูเพื่อเพิ่ม
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

๔. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร  ใหพ้ร้อมรับ
การกระจายอาํนาจ 
๕. ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  
ของนกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชนมีความพึง
พอใจผลการบริหาร 
การจดัการศึกษา 
๖.  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  
คาํปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่ การจดัการศึกษา
เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
ด้านคุณภาพ 
๑. ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ 
ภาวะผูน้าํ และความคิด
ริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน 
๒. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม
และใชข้อ้มูลผลการ
ประเมิน หรือผลการวิจยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้น
วิชาการและการจดัการ 
๓. ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจดัการการศึกษา 
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
กาํหนดไวใ้นแผน 
ปฏิบติัการ 

๔. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร  ใหพ้ร้อมรับ
การกระจายอาํนาจ 
๕. ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  
ของนกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชนมีความพึง
พอใจผลการบริหาร 
การจดัการศึกษา 
๖.  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  
คาํปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่ การจดัการศึกษา
เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
ด้านคุณภาพ 
๑. ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ 
ภาวะผูน้าํ และความคิด
ริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน 
๒. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม
และใชข้อ้มูลผลการ
ประเมิน หรือผลการวิจยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้น
วิชาการและการจดัการ 
๓. ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจดัการการศึกษา 
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
กาํหนดไวใ้นแผน 
ปฏิบติัการ 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๖ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

๔. ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อาํนาจ 
๕. นกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจดั
การศึกษา 
๖.  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่ การจดัการ
ศึกษาเตม็ศกัยภาพและ
เตม็เวลา 

๔. ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อาํนาจ 
๕. นกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจดั
การศึกษา 
๖.  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่ การจดัการ
ศึกษาเตม็ศกัยภาพและ
เตม็เวลา 

 

๒. ปรับปรุงภูมิทศัน์ และ
การบริการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
มีกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
ปรับปรุงภูมิทศัน์ และ
การบริการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
ปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งปฏิบติัการวิทยา 
ศาสตร์ พฒันาหอ้งหอ้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ พฒันา
หอ้งปฏิบติัการกลุ่มสาระ
สงัคมศึกษาฯ เพื่อเตรียม 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๕ ของ 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
อาคารเรียนมัน่คง สะอาด
และปลอดภยั มีส่ิงอาํนวย
ความสะดวก พอเพียง  
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  
และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับ 
ผูเ้รียน 

๒. โรงเรียนมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัและความปลอด 
ภยัของผูเ้รียน โดยมี 
ผลสาํเร็จของโครงการ
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๕ ของ 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
อาคารเรียนมัน่คง สะอาด
และปลอดภยั มีส่ิงอาํนวย
ความสะดวก พอเพียง  
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  
และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับ 
ผูเ้รียน 

๒. โรงเรียนมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัและความปลอด 
ภยัของผูเ้รียน โดยมี 
ผลสาํเร็จของโครงการ
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๗ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
ความพร้อมสู่อาเซียน 
หอ้งเรียนแห่งคุณค่า  
หอ้งสาระภาษาไทย 
พฒันาภูมิทศัน์โรงเรียน
ปรับปรุงซ่อมแซมและ
พฒันางานอาคารสถานท่ี 
การประกวดหอ้งเรียน
ดีเด่น พฒันาหอ้งศูนย์
วิทยบริการ “พรประภา” 
พฒันาและปรับปรุง
หอ้งปฏิบติัการคณิต 
ศาสตร์  

๓. ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดมี
ความพึงพอใจร้อยละ ๘๕  
ท่ีโรงเรียนมีหอ้งสมุดท่ี
ใหบ้ริการส่ือและเทคโน 
โลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
ด้านคุณภาพ 
๑. หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ อาคาร
เรียนมัน่คง สะอาดและ
ปลอดภยั มีส่ิงอาํนวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และ
มีแหล่งเรียนรู้สาํหรับ
ผูเ้รียน 
๒. จดัโครงการ กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
และความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน 
๓. จดัหอ้งสมุดท่ีให ้
บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

๓. ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดมี
ความพึงพอใจร้อยละ ๘๕  
ท่ีโรงเรียนมีหอ้งสมุดท่ี
ใหบ้ริการส่ือและเทคโน 
โลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
ด้านคุณภาพ 
๑. หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ อาคาร
เรียนมัน่คง สะอาดและ
ปลอดภยั มีส่ิงอาํนวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  
และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับ
ผูเ้รียน 
๒. จดัโครงการ กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
และความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน 
๓. จดัหอ้งสมุดท่ีให ้
บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๘ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
๓. พฒันาระบบงาน
ประกนัคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 มีกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
พฒันางานประกนั
คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา การประชุม
เชิงปฏิบติัการ การพฒันา
ระบบงานแผนงาน และ
ระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาและ
ระบบควบคุมภายใน 
 

ด้านปริมาณ 
๑. มีการติดตาม ตรวจ 
สอบและประเมินผล
ภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ  
๑ คร้ัง และนาํผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
๒. มีการจดัทาํรายงาน
ประจาํปี ท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
๓. มีการจดัทาํแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปีท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๔. มีการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จดัการ เพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. มีการติดตาม ตรวจ 
สอบและประเมินผล
ภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ  
๑ คร้ัง และนาํผลการ
ประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
๒. มีการจดัทาํรายงาน
ประจาํปี ท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษาละ    
๑ คร้ัง 
๓. มีการจดัทาํแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปีท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๔. มีการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จดัการ เพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๒ 
 

 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๙๙ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

ด้านคุณภาพ 
๑. กาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จดัทาํและดาํเนินการ
ตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถาน ศึกษา
ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. จดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จดัการ เพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๔. ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถาน ศึกษา 
๕. นาํผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
๖. จดัทาํรายงานประจาํปีท่ี
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ด้านคุณภาพ 
๑. กาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จดัทาํและดาํเนินการ
ตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถาน 
ศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๓. จดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จดัการ เพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๔. ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถาน ศึกษา 
๕. นาํผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
๖. จดัทาํรายงานประจาํปี
ท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 

 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๐ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ตัวบ่งช้ี) 
๔. เสริมสร้างพฒันา
แลกเปล่ียนแหล่งเรียนรู้ 
คู่สงัคม มีกิจกรรมต่างๆ 
ดงัน้ี เสริมสร้างพฒันา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
คู่สงัคม ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้อาเซียน 
ยวุชนประกนัภยั แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕
ไดรั้บประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
๒. ร้อยละ ๘๕  ของ
บุคลากรมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษา  
ครอบครัว  ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีการสร้างและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษา และใช ้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพือ่พฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
๒. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนร้อยละ 
๙๕.๒๓ไดรั้บ
ประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. ร้อยละ ๘๕  ของ
บุคลากรมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่ง
สถานศึกษา  ครอบครัว  
ชุมชน และองคก์ร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีการสร้างและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษา และใช ้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 
๒. มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๑ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ตัวบ่งช้ี) 
๕. เสริมสร้างผูเ้รียน 
เพื่อใหบ้รรลุตาม
เป้าหมาย วิสยัทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา มีกิจกรรม
ต่างๆ ดงัน้ี ส่งเสริม
ผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลุ 
ตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ 
ของสถานศึกษา ยิม้ 
ประนม กม้ ขาน ความ
ภูมิฐาน นกัเรียน สว.กพ. 

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสยัทศัน์ ปรัชญา และ
จุดเนน้ของสถานศึกษา 
๒. ผลการดาํเนินงานของ
กิจกรรม  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสยัทศัน์ ปรัชญา และ
จุดเนน้ของสถานศึกษา  
ร้อยละ ๘๕  
ด้านคุณภาพ 
๑. จดัโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ
ตาม เป้าหมายวิสยัทศัน์ 
ปรัชญา และ จุดเนน้ของ
สถานศึกษา 
๒. ผลการดาํเนินงาน
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสยัทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสยัทศัน์ ปรัชญา และ
จุดเนน้ของสถานศึกษา 
๒. ผลการดาํเนินงานของ
กิจกรรม  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสยัทศัน์ ปรัชญา และ
จุดเนน้ของสถานศึกษา  
ร้อยละ ๘๕  
ด้านคุณภาพ 
๑. จดัโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ
ตาม เป้าหมายวิสยัทศัน์ 
ปรัชญา และ จุดเนน้ของ
สถานศึกษา 
๒. ผลการดาํเนินงาน
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสยัทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 
 

๖. การจดักิจกรรมพิเศษ
ตามนโยบายจุดเนน้  
เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา มีกิจกรรม
ต่างๆ ดงัน้ี การจดั  

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางการ  

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางการ  
 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๒ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
กิจกรรมพิเศษตาม
นโยบายจุดเนน้  
เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา นิทรรศการ 
เปิดโลกเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล โรงเรียน
สุจริต จิตอาสา หอ้งสมุด
มีชีวิตเพื่อเสริมสร้าง
นิสยัรักการอ่าน ร่วมมือ 
ร่วมใจ รู้ใชท้รัพยากร 
ยวุชนประกนัภยั 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มุ่งสู่ระดบัเพชร ธนาคาร
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
TO BE NUMBER ONE 
สวนพฤกษศาสตร์ 
โครงการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ๑ นกัเรียน  
๑ ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา 
๑ ภาษา ๑ ตน้ไมว้นั
สาํคญั เทิดทูนสถาบนั 
โครงการลูกเสืออาสา 
กกต. เพื่อประชาธิปไตย 

ปฏิรูปการศึกษา  มีผลการ 
ดาํเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
ด้านคุณภาพ 
๑. จดัโครงการ กิจกรรม
พิเศษ เพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน้ตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
๒. ผลการดาํเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ปฏิรูปการศึกษา  มีผลการ 
ดาํเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
ด้านคุณภาพ 
๑. จดัโครงการ กิจกรรม
พิเศษ เพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน้ตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
๒. ผลการดาํเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

 

 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๓ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
๗. พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทิศทาง 
การพฒันาของสถาน 
ศึกษา มีกิจกรรมต่างๆ 
ดงัน้ี พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทิศทาง 
การพฒันาของสถาน 
ศึกษา พฒันาการบริหาร
จดัการหลกัสูตรสถาน 
ศึกษา การนิเทศภายใน 
การอบรมเพื่อพฒันา 
การจดัทาํแบบทดสอบ
มาตรฐาน 

ด้านปริมาณ 
๑. หลกัสูตรสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๕ ท่ีจดัทาํข้ึน
ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมาย  วสิยัทศัน์   
ของสถานศึกษา  
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน และ
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๒๕๕๑   
๒. ครู  ผูบ้ริหาร ร้อยละ 
๘๕  มีความรู้ความเขา้ใจ   
สามารถจดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษา จดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ตรวจสอบ 
และนาํผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่ง
สมํ่าเสมอ 
๓. โรงเรียนมีการจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ี
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑. หลกัสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัทอ้งถ่ิน 
๒. จดัรายวิชาเพิ่มเติมท่ี 
หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือก
เรียนตามความถนดั  

ด้านปริมาณ 
๑. หลกัสูตรสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๕ ท่ีจดัทาํข้ึน
ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมาย  วสิยัทศัน์   
ของสถานศึกษา  
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
และหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๒๕๕๑   
๒. ครู  ผูบ้ริหาร ร้อยละ 
๗๑  มีความรู้ความเขา้ใจ   
สามารถจดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษา จดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ตรวจสอบ 
และนาํผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่ง
สมํ่าเสมอ 
๓. โรงเรียนมีการ
จดัระบบ ดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนท่ีครอบคลุมถึง
ผูเ้รียนทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑. หลกัสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัทอ้งถ่ิน 
๒. จดัรายวิชาเพิ่มเติมท่ี 
หลากหลายใหผู้เ้รียน 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๔ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

ความสามารถและความ
สนใจ 
๓. จดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความตอ้งการ
ความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจของผูเ้รียน 
๔. สนบัสนุนใหค้รูจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให ้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
จนสรุปความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
๕. นิเทศภายใน กาํกบั 
ติดตามตรวจสอบ และนาํ
ผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 
๖. จดัระบบดูแล 
ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียน 
ทุกคน 

เลือกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถและความ
สนใจ 
๓. จดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความตอ้งการ
ความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจของ
ผูเ้รียน 
๔. สนบัสนุนใหค้รูจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให ้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
จนสรุปความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
๕. นิเทศภายใน กาํกบั 
ติดตามตรวจสอบ และนาํ
ผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 
๖. จดัระบบดูแล 
ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียน 
ทุกคน 

 

 
 
 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๕ 

กลยุทธ์ที ่๔  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
๑. พฒันาการบริหาร 
การดาํเนินงานคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและการมี
ส่วนร่วม มีกิจกรรม 
ต่างๆ ดงัน้ี 
พฒันาการบริหาร 
การดาํเนินงานคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและการมี
ส่วนร่วม ปัจฉิมนิเทศ 
งานประชาสมัพนัธ์ 

ด้านปริมาณ 

๑. สถานศึกษามีการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประชุมภาคี ๔ ฝ่ายอยา่ง
นอ้ย  ๒ คร้ังต่อปี
การศึกษา 
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษากาํกบั ติดตาม 
ดูแล และขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานของ
สถานศึกษา อยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ ๑  คร้ัง 
ด้านคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ
กาํหนด 
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษากาํกบั ติดตาม 
ดูแล และขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุผล
สาํเร็จตามเป้าหมาย 
๓. ผูป้กครองและชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 

๑. สถานศึกษามีการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประชุมภาคี ๔ ฝ่ายอยา่ง
นอ้ย  ๒ คร้ังต่อปี
การศึกษา 
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษากาํกบั ติดตาม 
ดูแล และขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานของ
สถานศึกษา อยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละ ๑  คร้ัง 
ด้านคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ
กาํหนด 
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษากาํกบั ติดตาม 
ดูแล และขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุผล
สาํเร็จตามเป้าหมาย 
๓. ผูป้กครองและชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๙ 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๖ 

กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การสืบสานงานพระราชดาํริ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 (มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
๑. สืบสานงานพระราช 
ดาํริ มีกิจกรรมต่าง ๆ 
ดงัน้ี ประดิษฐข์องใชจ้าก
วสัดุธรรมชาติและวสัดุ
ในทอ้งถ่ินเพื่อสร้าง
ทกัษะอาชีพใหแ้ก่
นกัเรียน TO BE 
NUMBER ONE  
สาํนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ตามรอย 
พระราชดาํริ วนัคลา้ยวนั
สวรรคตสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ทราบรม 
ราชชนี บริจาคโลหิต 

ด้านปริมาณ 

๑. โรงเรียนจดักิจกรรม 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบังานในพระราช 
ดาํริ พระราชประวติั 
พระราชกรณียกิจของ
สมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  หรือ
พระบรมวงศานุวงศ ์
ด้านคุณภาพ 
๑. มีกิจกรรมท่ีเนน้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
งานในพระราชดาํริ  
พระราชประวติั พระราช
กรณียกิจของสมเดจ็พระ
ศรีนครินทราบรมราช
ชนนีหรือพระบรม 
วงศานุวงศ ์

ด้านปริมาณ 

๑. โรงเรียนจดักิจกรรม 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบังานในพระราชดาํริ 
พระราชประวติั พระราช
กรณียกิจของสมเดจ็พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี  
หรือพระบรมวงศานุวงศ ์
 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบังานใน
พระราชดาํริ พระราช
ประวติั พระราชกรณียกิจ
ของสมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีหรือ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

มาตรฐานท่ี ๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๗ 

ผลการดําเนินงานโครงการ/  กจิกรรมตามนโยบายพเิศษ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
นิทรรศการเปิดโลก
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  
 

ด้านปริมาณ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่ม และสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ผลการประเมินการ
พฒันาการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  อยู่
ในระดบัดี 

ด้านคุณภาพ 

๑. นกัเรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลก 
เปล่ียนความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๒. นกัเรียนมีผลการ
ประเมินการพฒันาการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน อยูใ่นระดบัดี 

ด้านปริมาณ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่ม และสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๖ มี
ผลการประเมินการ
พฒันาการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  อยู่
ในระดบัดี 
ด้านคุณภาพ 

๑. นกัเรียนทุกคนเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลก 
เปล่ียนความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๒. นกัเรียนมีผลการ
ประเมินการพฒันาการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน อยูใ่นระดบัดี 

มาตรฐานท่ี ๓ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
 

ร่วมมือร่วมใจ รู้ใช้
ทรัพยากร  
 

ด้านปริมาณ 

นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
ทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ร่วมมือร่วมใจ รู้ใช้
ทรัพยากร (ธนาคารขยะ 
รีไซเคิล) 
  

ด้านปริมาณ 

นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
ทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ร่วมมือร่วมใจ รู้ใช้
ทรัพยากร (ธนาคารขยะ 
รีไซเคิล)  

มาตรฐานท่ี ๒ 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๘ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ตัวบ่งช้ี) 

 

ด้านคุณภาพ 

นกัเรียนตระหนกั รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคดั
แยกขยะนาํมาใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ด้านคุณภาพ 

นกัเรียนตระหนกั รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคดั
แยกขยะนาํมาใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค ์
 

ด้านปริมาณ 

๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
ร้อยละ ๘๕ เขา้ร่วม
โครงการ 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
และค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
มีจิตสาํนึกในการรักษา 
ส่ิงแวดลอ้มและมีจิตอาสา 
๔. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
สามารถนาํหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชใ้นการดาํรงชีวิต 
๕. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
สามารถนาํหลกัประชา  
ธิปไตยอนัมีพระมหา 
กษตัริยม์าใชใ้นการ
ดาํรงชีวิต 

ด้านปริมาณ 

๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
ร้อยละ ๘๕ เขา้ร่วม
โครงการ 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
และค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
มีจิตสาํนึกในการรักษา 
ส่ิงแวดลอ้มและมีจิตอาสา 
๔. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
สามารถนาํหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชใ้นการดาํรงชีวิต 
๕. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
สามารถนาํหลกัประชา  
ธิปไตยอนัมีพระมหา 
กษตัริยม์าใชใ้นการ
ดาํรงชีวิต 

มาตรฐานท่ี ๒ 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๐๙ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ตัวบ่งช้ี) 

 

๖. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
สาํนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณตามรอย
โครงการพระราชดาํริ 
๗. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
พึงพอใจในการเขา้ร่วม
โครงการ 
ด้านคุณภาพ 

๑. นกัเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงคแ์ละค่านิยม ๑๒ 
ประการ 
๒. นกัเรียนมีจิตสาํนึกใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
มีจิตอาสา 
๓. นกัเรียนสามารถนาํ
หลกัปรัชญาของเศรษฐ 
กิจพอเพยีงมาใชใ้นการ
ดาํรงชีวิต 
๔. นกัเรียนสามารถนาํ
หลกัประชาธิปไตยอนัมี
พระมหา กษตัริยม์าใชใ้น
การดาํรงชีวิต 
๕. นกัเรียนสาํนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณตามรอย 
โครงการพระราชดาํริ 
๖. นกัเรียนพึงพอใจใน
การเขา้ร่วมโครงการ 

๖. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
สาํนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณตามรอย
โครงการพระราชดาํริ 
๗. นกัเรียนร้อยละ ๘๕  
พึงพอใจในการเขา้ร่วม
โครงการ 
ด้านคุณภาพ 

๑. นกัเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงคแ์ละค่านิยม ๑๒ 
ประการ 
๒. นกัเรียนมีจิตสาํนึกใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
มีจิตอาสา 
๓. นกัเรียนสามารถนาํ
หลกัปรัชญาของเศรษฐ 
กิจพอเพยีงมาใชใ้นการ
ดาํรงชีวิต 
๔. นกัเรียนสามารถนาํ
หลกัประชาธิปไตยอนัมี
พระมหา กษตัริยม์าใชใ้น
การดาํรงชีวิต 
๕. นกัเรียนสาํนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณตามรอย 
โครงการพระราชดาํริ 
๖. นกัเรียนพึงพอใจใน
การเขา้ร่วมโครงการ 

 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๑๐ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร  
เขา้ร่วมกิจกรรม ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนสามารถ
ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพ
ติดใหโ้ทษ  และหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบติัเหตุ และปัญหาทาง
เพศ    

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร  
เขา้ร่วมกิจกรรม ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนสามารถ
ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพ
ติดใหโ้ทษ  และหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบติัเหตุ และปัญหาทาง
เพศ    

มาตรฐานท่ี ๑ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร  
ทุกคนไดเ้รียนรู้   ฝึก
ปฏิบติัจริง เร่ือง  
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาํริ   
๒. นกัเรียนมีความพึง
พอใจในการใชแ้หล่ง 
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาํริ  
ร้อยละ  ๘๘ 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร  
ทุกคนไดเ้รียนรู้   ฝึก
ปฏิบติัจริง เร่ือง  
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาํริ   
๒. นกัเรียนมีความพึง
พอใจในการใชแ้หล่ง 
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาํริ  
ร้อยละ  ๘๘ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๑๑ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนว
พระราชดาํริ  และมีการใช้
แหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
คน้ควา้ 

ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนว
พระราชดาํริ  และมีการ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาคน้ควา้ 

 

TO BE NUMBER ONE 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
ร้อยละ  ๙๐ มีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ 
ด้านคุณภาพ 
นกัเรียนมีการป้องกนั
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ และ
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมัน่ใจ กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์  กาํแพงเพชร 
ร้อยละ ๙๐ มีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ 
ด้านคุณภาพ 
นกัเรียนมีการป้องกนั
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรคภยั 
อุบติัเหตุ และปัญหาทาง
เพศ และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี ๑ 
มาตรฐานท่ี ๑๐ 

 
 
 

 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดบัเพชร 
 

ด้านปริมาณ 
นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
จาํนวน ร้อยละ ๘๐   
มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และมี 

ด้านปริมาณ 
นกัเรียน และบุคคล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชร จาํนวนร้อย
ละ ๙๒.๒๐ คนมีสุขภาพ 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
ด้านคุณภาพ 
นกัเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชร 
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพมุ่งสู่ระดบัเพชร 

กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
ด้านคุณภาพ 
นกัเรียน และบุคคลากร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชรทุกคน 
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
 

ขบัข่ีปลอดภยัสร้างวินยั
จราจร 

ด้านปริมาณ 
๑.นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
จาํนวน ร้อยละ ๘๐  ท่ีเขา้
รับการอบรม ตระหนกัถึง
ประโยชน ์
ของการขบัข่ีปลอดภยั
เสริมสร้างวินยัจราจร 
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร  
ตระหนกัถึงประโยชน ์
ของการขบัข่ีปลอดภยั
เสริมสร้างวินยัจราจร 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
จาํนวนร้อยละ ๙๒  ท่ีเขา้
รับการอบรม ตระหนกั
ถึงประโยชน ์
ของการขบัข่ีปลอดภยั
เสริมสร้างวินยัจราจร 
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร  
ตระหนกัถึงประโยชน ์
ของการขบัข่ีปลอดภยั
เสริมสร้างวินยัจราจร 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์  กาํแพงเพชร ทุก
คน เขา้ร่วมกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีกิจกรรม 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบังานในพระราช 
ดาํริ พระราชประวติั  
พระราชกรณียกิจของ
สมเดจ็พระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีหรือพระบรม
วงศานุวงศ ์

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์  กาํแพงเพชร 
ทุกคน เขา้ร่วมกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีกิจกรรม 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบังานในพระราช 
ดาํริ พระราชประวติั  
พระราชกรณียกิจของ
สมเดจ็พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนีหรือ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

จิตอาสา ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์  กาํแพงเพชร ทุก
ระดบัชั้น มีเขา้ร่วม
โครงการจิตอาสา 
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์  กาํแพงเพชร  
ทุกระดบัชั้นเป็นผูมี้จิต
สาธารณะช่วยเหลือผูอ่ื้น
อยูเ่สมอ 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์  กาํแพงเพชร 
ทุกระดบัชั้น มีเขา้ร่วม
โครงการจิตอาสา 
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์  กาํแพงเพชร  
ทุกระดบัชั้นเป็นผูมี้จิต
สาธารณะช่วยเหลือผูอ่ื้น
อยูเ่สมอ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 
ธนาคารโรงเรียน ด้านปริมาณ 

1.นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร เขา้
ร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียน  
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร ทุก
คนมีนิสยัรักการประหยดั
อดออม รู้จกัการใชจ่้ายเงิน 
มีการวางแผนจดัการดา้น
การเงินและสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิต 
ประจาํวนัไดอ้ยา่ง 
เหมาะสมกบัวยั 

ด้านปริมาณ 
1.นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
เขา้ร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียน  
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชร 
ทุกคนมีนิสยัรักการ
ประหยดัอดออม รู้จกัการ
ใชจ่้ายเงิน มีการวางแผน
จดัการดา้นการเงินและ
สามารถนาํไประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัวยั 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ยวุชนประกนัภยั ด้านปริมาณ 
๑. ชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการของ
โรงเรียนร้อยละ ๘๕ 
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองพรบ. คุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.
๒๕๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติม  
พ.ศ.๒๕๕๑ และการ
ประกนัชีวิต   
 

ด้านปริมาณ 
๑. ชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการของ
โรงเรียนร้อยละ ๙๐ 
ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองพรบ. คุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.
๒๕๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติม  
พ.ศ.๒๕๕๑ และการ
ประกนัชีวิต   
 

มาตรฐานท่ี ๑๓, ๑๕ 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

๒. นกัเรียนแกนนาํมีจิต
อาสาในการเผยแพร่
ความรู้สู่สงัคมใหใ้ช้
ประโยชน์จากการ
ประกนัภยัท่ีจาํเป็นใน 
ชีวิตประจาํวนั 

๒. นกัเรียนแกนนาํมีจิต
อาสาในการเผยแพร่
ความรู้สู่สงัคมใหใ้ช้
ประโยชน์จากการ
ประกนัภยัท่ีจาํเป็นใน 
ชีวิตประจาํวนั 

 

วนัสาํคญั ด้านปริมาณ 
๑. คณะครู นกัเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชร ทุกคน ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญั 

ด้านปริมาณ 
๑. คณะครู นกัเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชร ทุกคน ได้
เขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญั 

มาตรฐานท่ี ๒ 
 

 ด้านคุณภาพ 
๑. คณะครู  นกัเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชร   มีเกิดความ
สาํนึก รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ มีความ
สาํนึกในความเป็นชาติ
ไทย   

ด้านคุณภาพ 
๑. คณะครู  นกัเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชร   มีเกิดความ
สาํนึก รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ มีความ
สาํนึกในความเป็นชาติ
ไทย   

 

๑ นกัเรียน ๑ ศิลปะ  
๑ ดนตรี ๑ กีฬา ๑ ภาษา 
๑ ตน้ไม ้

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชรชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชรชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

 

ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชรชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   ได้
พฒันาคุณภาพชีวิตผูเ้รียน
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษา และดูแลตน้ไมไ้ดใ้ช้
ประโยชน์ใหเ้กิด
ความสาํคญัต่อชีวิต 
ประจาํวนั 

ด้านคุณภาพ 
๑. นกัเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ กาํแพงเพชรชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   
ไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิต
ผูเ้รียนทางดา้นศิลปะ 
ดนตรี กีฬา ภาษา และ
ดูแลตน้ไมไ้ดใ้ช้
ประโยชน์ใหเ้กิด
ความสาํคญัต่อชีวิต 
ประจาํวนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๑๗ 

๒.  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ด้านที ่๑   มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน    มี  ๖  มาตรฐาน ๒๖  ตัวบ่งช้ี ( นํา้หนักคะแนน ๓๐  คะแนน ) 

มาตรฐานที ่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ  (๕  คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ/
ระดับ 
ทีไ่ด้ 

นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออก

กาํลงักายสมํ่าเสมอ 

๗๕.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๔ ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี ๑  
ดงัน้ี 
- กีฬาสีภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมร่วมการแข่งขนักีฬา  
นกัเรียน  
- จดัทาํขอ้มูลนํ้าหนกัส่วนสูง 
ของนกัเรียน   
- จดัทาํขอ้มูลการทดสอบ
สมรรถภาพทาง กายของ
นกัเรียน 
- กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติด 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
- กิจกรรม To Be Number 
One 
- กิจกรรมพฒันาความเป็น 
เลิศทางดา้นดนตรี 
- กิจกรรมพฒันาความเป็นเลิศ 
ทางดา้นศิลปะ 
- กิจกรรมพฒันาความเป็นเลิศ
ทางดา้นนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมนิทรรศการการ
เรียนรู้ 
สู่โลกวชิาการ 
 

 

๑.๒ มีนํ้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

๘๖.๖๗ ๐.๕๐ ๐.๔๒ ๕ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดและ

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะเส่ียงต่อ

ความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 

๙๑.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 

กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

๘๑.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ 

๑.๕ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้น 

๘๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ 

๑.๖ สร้างผลงานจากกการเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี / 
นาฏศิลป์  กีฬา / นนัทนาการตาม
จินตนาการ 
 
 
 
 

๖๒.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ 

คะแนนรวม  ๕.๐๐ ๔.๕๗ ๓๐ 

เฉลีย่    ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน                            ดีเยีย่ม  

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๑๘ 

วธีิการพฒันา 
โรงเรียนมุ่งใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัดา้นสุนทรียภาพ 

ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ซ่ึงบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการของโรงเรียน ทุกฝ่ายมีความตระหนกัเด่นชดั 
 ความพยายามในการปฏิบติั โรงเรียนจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีในการพฒันาผูเ้รียน
สุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กิจกรรมพฒันา
ความเป็นเลิศทางดา้นดนตรี กิจกรรมเหล่าน้ีมีทั้งในและนอกสถานศึกษา ปฏิบติัต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 
และเนน้ใหผู้เ้รียนมีภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์แขง็แรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการจดักิจกรรมและ
โครงการท่ีหลากหลาย เช่นการตรวจสุขภาพประจาํปี การชัง่นํ้ าหนกัวดัส่วนสูงภายใตกิ้จกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมใส่ใจสุขภาพนกัเรียนหอพกั มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงคเ์ก่ียวกบัการ
ดูแลรักษาสุขภาพกบัหน่วยงานภายนอก มีการเจริญเติบโตสมวยั หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมาและ
อบายมุข ซ่ึงไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งดีโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาภายใตร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นกัเรียน
รู้จกัและเขา้ใจตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง พฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีความมัน่คงในอารมณ์ กลา้แสดงออก
อยา่งถูกตอ้ง สามารถปรับตวัเขา้กบัชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีจิตสาธารณะภายใตกิ้จกรรมสายสมัพนัธ์
โรงเรียนกบัชุมชน และยงัสามารถคิดวิเคราะห์สร้างสรรคผ์ลงานสู่ชุมชนโดยกิจกรรมโครงงานและ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ดนตรี จดัแสดงนิทรรศการในวนัเปิดโลกวิชาการโดยสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย 
ความภาคภูมิใจ   
ผลการพฒันา 
 ผูเ้รียนมีภาวะสุขภาพท่ีแขง็แรงและสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีการเจริญเติบโตสมวยั 
ป้องกนัตนเองใหส้ามารถหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมาและอบายมุข รู้จกัและเขา้ใจตนเอง มีความ
ภูมิใจในตนเอง พฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีความมัน่คงในอารมณ์ กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้ง สามารถปรับตวั
เขา้กบัชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถสร้างสรรคผ์ลงานสู่ชุมชนผา่นกิจกรรมโครงงาน และสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ ดนตรี ดว้ยความภาคภูมิใจ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
แนวทางการพฒันา 
 จดักิจกรม/ โครงการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา อยา่งหลากหลายยิง่ข้ึน อีกทั้งกิจกรรมโครงงานใหค้ลอบคลุม 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองอยูเ่สมอ กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้ง จดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเขม้แขง็ โดยมีการนิเทศติดตามผลปีการศึกษาละ ๑ คร้ังอยา่งต่อเน่ือง  
 
 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๑๙ 

มาตรฐานที ่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์  (๕ คะแนน ) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ/
ระดับ 
ทีไ่ด้ 

นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร 

๙๖.๐๓ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการจดั
กิจกรรม ดงัน้ี 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมการอบรม และ
ประกวด มารยาทไทย 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 
- กิจกรรมวนัไหวค้รู 
- กิจกรรมวนัภาษาไทย 
- กิจกรรมค่ายภาษาภูมิ
ปัญญาไทย 
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบนั
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
- วนัคริสมาสต ์
- ค่ายภาษาและวฒันธรรมจีน 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมอตัลกัษณ์ของ
นกัเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อ
ผูมี้พระคุณ 

๙๓.๐๐ ๑.๐๐ o.๙๓ ๕ 

๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรม
ท่ีแตกต่าง 

๙๖.๐๐ ๑.๐๐ o.๙๖ ๕ 

๒.๔ ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

๙๗.๓๙ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวม ๙๕.๖๑ ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๒๐ 

เฉลีย่    ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๒๐ 

วธีิการพฒันา    
โรงเรียนไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง 

ประสงค ์โดยจดัทาํโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาท กิจกรรมเยีย่ม
บา้นนกัเรียน มีการประชุมช้ีแจงวางแผนการดาํเนินงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน มีการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งต่อเน่ืองทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย จดักิจกรรมท่ีแสดงความกตญัญู
กตเวทิตาต่อผูมี้พระคุณ อาทิ กิจกรรมวนัพอ่ วนัแม่  วนัไหวค้รู  กิจกรรมเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์  
วนัสาํคญัทางศาสนา กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนภูมิใจในความเป็นไทยเช่น วนัภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรม
ค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย มีกิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยาธรรมอยา่งต่อเน่ือง เช่น การสวดมนต ์นัง่สมาธิ 
ในชั้นเรียน  กิจกรรมเพ่ือพฒันาระเบียบวนิยัและรู้จกัการเป็นผูใ้หคื้อมีจิตอาสาใหก้บันกัเรียน เช่น กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา เช่น  กิจกรรมบริจาคหนงัสืออุปกรณ์การเรียนและเล้ียงอาหารใน
โรงเรียนท่ีขาดแคลน กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมทาํความสะอาดและตรวจสอบสาธารณสมบติัส่วนรวม
ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านภายในบริเวณโรงเรียน กิจกรรมรณรงคก์ารเลือกตั้ง รณรงคว์นัต่อตา้นยาเสพติด  
จดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง เช่น กิจกรรมวนัคริสมาสต ์กิจกรรม
ค่ายเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจีน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมกีฬาสี และโรงเรียนยงัเป็น
สถานศึกษาพอเพียงโดยใหน้กัเรียนดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงทั้งท่ีโรงเรียนและ 
ท่ีบา้น เช่น การใชส่ิ้งของอยา่งคุม้ค่า รู้จกัการออมเพ่ือชีวติท่ีดีในอนาคต 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมธนาคารขยะอยา่งต่อเน่ือง มีการณรงคล์ดภาวะโลกร้อนเน่ืองในวนั
ส่ิงแวดลอ้มโลก นกัเรียนทุกหอ้งเรียนมีการคดัแยกประเภทขยะส่งขายท่ีธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน
เพื่อนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ และชุมนุมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีการส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า  
จดัประกวดการคดัแยกขยะส่งท่ีธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนทั้งประเภทหอ้งเรียนและคณะสีโดย
ประกาศผลรับรางวลัในกิจกรรมวนัสุนทรภู่   
ผลการพฒันา    
 ตามท่ีโรงเรียนจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อใหน้กัเรียนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยาธรรมและค่านิยม 
ท่ีพึงประสงคผ์ลปรากฏวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ๒) ซ่ือสตัย ์สุจริต  ๓) มีวินยั  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยูอ่ยา่งพอเพยีง  ๖) มุ่งมัน่
ในการทาํงาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ  มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ มีการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและยอมรับวฒันธรรมท่ีหลาหลายและปรับตวัไดอ้ยา่งกลมกลืน 
ร่วมกิจกรรมในทอ้งถ่ินและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาของไทย รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม 
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนช่วยกนัดูแลและอนุรักษท์รัพยากร  
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พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาสาธารณะสมบติัของ
ส่วนรวมอยา่งเตม็ใจและมีจิตอาสา ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
แนวทางการพฒันา 
  โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา เป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ใจและ
มีจิตอาสา ผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคอ์ยา่งย ัง่ยนื 
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มาตรฐานที ่ ๓  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง                          
อย่างต่อเน่ือง (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ระดับ 
ทีไ่ด้ 

นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๓.๑ มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่าง ๆรอบตวั 

๙๑.๐๖ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ โรงเรียนไดส่้งเสริมการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
-กิจกรรม รักการอ่าน 
- กิจกรรมหอพกั...รักอ่าน 
- ตน้กลา้...รักอ่านแบ่งปัน 
   สู่เพื่อน 
- บนัทึกข่าวหนา้เสาธง 
- บนัทึกความทรงจาํ 
- เล่าขานอ่านหนงัสือ 
-นานาเร่ืองน่ารู้ 
-ตาํนานจงัหวดักาํแพงเพชร  
- ท่อทองแดง 
-นบพระเล่นเพลง 
-บ่อสามแสน 
-บึงสาป 
-สาร์ทไทย กลว้ยไข่เมือง
กาํแพง 
-Pyramid  Reading Model 
-นวตักรรมและเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดูพูด เขียน
และตั้ งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติม 

๙๖.๓๕ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่ง
กนั 

๙๗.๑๖ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
 

๓.๔ 
 

ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ
นาํเสนองาน 
 

๙๔.๙๙ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวม ๙๔.๘๙ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๒๐ 

เฉลีย่    ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
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วธีิการพฒันา 
โรงเรียนใหค้วามสาํคญัต่อผูเ้รียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  จึงมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีเอ้ือ 

ต่อการเรียนรู้ มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และใชส่ื้อ
เทคโนโลยใีนการส่ือสาร สืบคน้ และนาํเสนอขอ้มูล หรือผลงานเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  โดยจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน  อาทิเช่น 

☺กจิกรรมหอพกั-รักอ่าน นกัเรียนท่ีมีจิตอาสา (นกัเรียนหอพกั) นาํหนงัสือจากหอ้งสมุด 
มาจดับริการท่ีหอพกัทั้งชาย และหญิง  ในหอ้ง  Study นาํหนงัสือมาเปล่ียนทุก ๒ สปัดาห์ และใหบ้ริการ 
การอ่านอยา่งเสรี   สามารถนาํข้ึนไปอ่านบนเรือนนอนได ้ โดยติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี (นกัเรียนท่ีมีจิตอาสา)   
ผูใ้หบ้ริการหอพกั-รักอ่าน  มีการเกบ็สถิติผูใ้ชบ้ริการ เช่นเดียวกบัหอ้งสมุดกลางของโรงเรียน และมีครู 
ผูค้วบคุมหอพกัช่วยดูแลและอาํนวยความสะดวก 

☺ต้นกล้า...รักอ่านแบ่งปัน  สู่เพือ่น  กาํหนดใหน้กัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ อ่านเร่ือง 
ท่ีสนใจคนละ ๑ เร่ืองแลว้บนัทึก จากนั้นจะนาํเร่ืองท่ีบนัทึกไปแลกเปล่ียนกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๒หอ้งอ่ืนๆ โดยหาเครือข่ายใหไ้ด ้คนละ  ๓  คน แลว้สามารถตอบคาํถามของผูเ้ขียนบนัทึกไดด้ว้ย 

☺ บันทกึข่าวหน้าเสาธง  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นการฟัง โดยฟังข่าวสารหนา้เสาธงทุกวนัใน
ตอนเชา้ แลว้จดจาํใหไ้ด ้จากนั้นใหบ้นัทึกลงในแบบฟอร์มท่ีเตรียมไว ้เพื่อประโยชนใ์นการคน้หาขอ้มูลเร่ือง 
ท่ีแจง้หนา้เสาธงในเดือนนั้นๆ  โดยมีนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ เป็นผูท้าํกิจกรรม 

☺บันทกึความทรงจํา  มีเร่ืองราวมากมาย เกิดข้ึนในชีวิตของเรา แต่จะมีสกัเหตุการณ์ไหม 
ท่ีทาํใหเ้ราจดจาํ ประทบัใจไม่รู้ลืม ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของการจดบนัทึกเร่ืองราวดีๆไวใ้นความทรงจาํ 
โดยมีนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ เป็นผูบ้นัทึกกิจกรรม 

☺เล่าขานอ่านหนังสือ  เป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนระดบัมธัยมปลายอ่านหนงัสือท่ีชอบแลว้บนัทึก 
และสามารถสรุปเร่ืองราวจากเร่ืองท่ีเขียนใหผู้อ่ื้นฟังไดอ้ยา่งน่าสนใจ และชวนติดตามอ่านตอนต่อไป 

☺นานาเร่ืองน่ารู้  เป็นการอ่านเกร็ดความรู้ท่ีหลากหลาย  แลว้บนัทึก  เพื่อประโยชน์ในการหา
ขอ้มูล ของกลเมด็ เคลด็ลบัๆ  ในเร่ืองต่างๆอยา่งง่าย สะดวก และ รวดเร็วโดยนกัเรียนระดบัชั้น มธัยมศึกษา
ปีท่ี  ๒ 
 ☺ตํานานจังหวดักาํแพงเพชร  เป็นเร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกนัมารุ่นต่อรุ่น ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
ชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นในสมยัชากงัราว ซ่ึงในปัจจุบนั ยงัคงมีหลกัฐาน ร่องรอยปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่น
ปัจจุบนั 

☺ ตํานานท่อทองแดง 
☺ นบพระเล่นเพลง 
☺ บ่อสามแสน 
☺ บึงสาป 

              ☺สาร์ทไทย กล้วยไข่เมืองกาํแพง 
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☺Pyramid Reading Model  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถเพิ่มจาํนวนสมาชิกอ่านหนงัสือ 

ไดอ้ยา่งง่ายๆ คือกาํหนดใหน้กัเรียน  ชุมนุมบรรณารักษน์อ้ย  1  คน อ่านหนงัสือ แลว้หาสมาชิกท่ีเป็น 

รุ่นนอ้ง ร่วมอ่านหนงัสือ จาํนวน  5 คน และนอ้ง  5 คน หาสมาชิกมาร่วมอ่านอีกคนละ 5  คน ทาํเช่นน้ี 
 ต่อไปเร่ือยๆ จนไดส้มาชิกร่วมโครงการจาํนวนมากข้ึนเป็นปิรามิดท่ีมีรากฐานกวา้งข้ึนเร่ือยๆ 
ผลการพฒันา 
                ผูเ้รียนมีทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นการอ่านและการใชส่ื้อเทคโนโลยต่ีางๆ เรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 
แนวทางการพฒันา 

ปัจจุบนัส่ือคอมพิวเตอร์แพร่หลายอยา่งทัว่ถึง  ทาํใหคุ้ณภาพการอ่านหนงัสือลดนอ้ยลง จึงควร
สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการจดบนัทึก เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดสุนทรียภาพและอรรถรสจากการอ่าน รวมทั้ง
เกิดจินตนาการในการอ่านอนัจะส่งผลต่อการปลูกฝังนิสยัรักการอ่านอยา่งย ัง่ยนื มุ่งส่งเสริมนกัเรียนใหมี้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการศึกษาหาความรู้ และสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง มีความเป็นเลิศทางวชิาการสามารถแข่งขนัในระดบัสากล  
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มาตรฐานที ่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสร้างสรรค์  ตดัสินใจ แก้ปัญหา 
 ได้อย่างมีสตสิมเหตุสมผล  (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ระดับ 
ทีไ่ด้ 

นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และ
ดู และส่ือสารโดยการพดู หรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

๙๒.๖๙ ๒.๐๐ ๑.๘๕ ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินกิจกรรม 
ดงัน้ี 
- จดัทาํรายงานสรุปผล
ความสามารถดา้นการคิดของ
ผูเ้รียนตามตวัช้ีวดัมาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
- ประเมินผลการปฏิบติักิจ 
กรรมของผูเ้รียน   
- ประเมินและสรุปผล 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
- จดัทาํรายงานผลการ 
ดาํเนินงาน  โครงงาน 
- ดาํเนินการสรุปผลการสงัเกต 
พฤติกรรม การใชภ้าษาพดู  
เขียน  
- จดัทาํช้ินงาน/ผลงานผูเ้รียน  
วิธีการใชส่ื้อส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการนาํเสนอ 
- จดัทาํแบบสรุปรายงาน 
ร้อยละผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์าร
ประเมินความสามารถในการคิด
ในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

๔.๒ นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๘๖.๘๗ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๕ 

๔.๓ กาํหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  
ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๘๖.๔๖ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕.๕๓ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๔ 

คะแนนรวม ๙๐.๓๙ ๕.๐๐ ๔.๕๒ ๑๘ 

เฉลีย่    ๔.๕๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๒๖ 

วธีิการพฒันา 
โรงเรียนมีการวางกาํหนดหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดเ้รียนวิชาโครงงานเพ่ือเป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดมี้

การวางแผนและคิดอยา่งเป็นระบบมีการจดัค่ายคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียน มีกิจกรรมใหน้กัเรียนรู้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์  คิดอยา่งมีวิจารณญาณตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑  โดยจดัการเรียนการสอนสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความสามารถในดา้นความคิด ไดล้งมือ
ปฏิบติัคิดแกปั้ญหาเอง นกัเรียนมีโอกาสศึกษาคน้ควา้ สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และนาํองคค์วามรู้ใหม่ท่ี
ไดจ้ากการสืบคน้หาขอ้มูล มาเขียนรายงานและนาํเสนอเผยแพร่แก่สาธารณชน มีการจดักิจกรรมการส่งเสริม
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ โครงการพฒันาความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกคิด ในกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ   
ใชโ้ครงงานพฒันาผูเ้รียนเช่น โครงงานสร้างเคร่ืองกาํจดัขยะ และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํโครงงานประกวดทั้งภายในโรงเรียนและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมใหน้กัเรียน
สร้างสรรคผ์ลงานดา้นศิลปะตามความสนใจของนกัเรียน ซ่ึงทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ครูผูส้อนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัเคารพตนเองและยอมรับผูอ่ื้น โดย
สอดแทรกในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้  มีกิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมปรับพื้นฐานชีวิตสาํหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการใช้
ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงสถานศึกษามีการดาํเนินงานพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
ผลการพฒันา  
 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/ กิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อฝึกทกัษะการคิด ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพฒันาทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิดอยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
เหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔  อยูใ่นระดบัดีมาก 
แนวทางการพฒันา 
 โรงเรียนควรกาํหนดแผนพฒันาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะ
การคิด เพื่อพฒันานกัเรียนการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 
ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวเิคราะห์  เช่น การสอนแบบโครงงาน การเรียน
แบบร่วมมือ  การใชเ้ทคนิคโครงสร้างทางความคิด (Mind Mapping) เป็นตน้  มีการติดตามนิเทศการจดัการ
เรียนรู้ของครูอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผูเ้รียนดา้นเพื่อประเมินความสามารถดา้นการคิดของ
นกัเรียนตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

 
 

 

 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๒๗ 

มาตรฐานที ่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจํ่าเป็นตามหลกัสูตร  (๕  คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ระดับ 
ทีไ่ด้ 

นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๕.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

๕๘.๘๙ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ -โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี ๕ 
ดงัน้ี 
- จดัทาํรายงานผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดบัสถาน 
ศึกษาของผูเ้รียนทุกกลุ่ม 
สาระทุกระดบัชั้นในปี 
ปัจจุบนั 
-ประเมินสมรรถนะของ 
ผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในแต่ละกลุ่มสาระ 

- ดาํเนินการสรุปผลการ 
ประเมินการอ่านคิด 
วิเคราะห์ เขียน 
ระดบัชั้นเรียน 
  

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

๙๔.๔๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ ์

๙๔.๔๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไป
ตามเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ 

คะแนนรวม ๗๓.๔๓ ๕.๐๐ ๔.๒๐ ๑๖ 

เฉลีย่    ๔ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
  
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๒๘ 

วธีิการพฒันา   
นอกเหนือจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติแลว้ โรงเรียนไดด้าํเนินการจดัสอนเพิ่มเติมใน 

รายวิชาหลกั เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ในระดบัชั้น ม. ๖ โรงเรียนไดจ้ดัสอนเพิ่มเติม โดยเชิญวิทยากร
ผูมี้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสงัคมศึกษา 
ทางโรงเรียนจดัการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ ใหก้บันกัเรียนทุกระดบัชั้น และ จดัติว O-Net  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ระหวา่งเดือน ธนัวาคม – มกราคม และ ในคาบท่ี ๗ ทุกวนัพฤหสับดี นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ระหวา่งเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ของทุกวนัในภาคเรียนท่ี ๒ ในระดบัชั้น ม. ๓ 
ผลการพฒันา   

จากการประเมินร่วมกนัของครูผูส้อนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
พบวา่ นกัเรียนไม่ใหค้วามสาํคญักบัการสอบ O-NET โดยเฉพาะชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผลการสอบไม่มีผลใดๆ ต่อนกัเรียน สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้น ม.๖ เห็นความสาํคญัของการสอบมากข้ึน 
เพราะผลการสอบ O-NET เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินการเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ผลการสอบ  
O-NET  จึงไม่อาจสะทอ้นคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนไดท้ั้งหมด และจากผลการทดสอบ  
O-Net ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบวา่ ทุกรายวิชามีคะแนนพฒันาการ ถึงแมว้า่ค่าเฉล่ียตํ่ากวา่เกณฑ ์ 

จากผลการเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษายอ้นหลงั ๓ ปี พบวา่ นกัเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  
มีสถิตินกัเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ เขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ และมีสถิติ
ของนกัเรียนท่ีสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา เป็นลาํดบัท่ี ๓  ของจงัหวดักาํแพงเพชร ทุกปี ซ่ึงผลการ
ประเมินมาตรฐานท่ี ๕ อยูใ่นระดบัดีมาก 
แนวทางการพฒันา 

๑. จดัสอนเพ่ิมเติมในรายวิชาหลกัใหต่้อเน่ืองโดยเฉพาะในกลุ่มสาระหลกั ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี ๓ และ ๖  
  ๒. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนและผูป้กครองเห็นความจาํเป็นความสาํคญัและการทดสอบ 
O-NET เช่น การจดัประชุมร่วมกนักบัผูป้กครองในแต่ละชั้นเรียน (classroom meeting) เพื่อใหน้กัเรียนและ
ผูป้กครองเห็นความจาํเป็นและความสาํคญัของการสอบ O-NET และควรหาวิธีการในการกาํหนดใหก้ารสอบ 
O-NET เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาในแต่ละระดบั  

๓. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใน
รายวิชาหลกัเช่น ใชกิ้จกรรมแนะแนวร่วมกบักิจกรรมโฮมรูมในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อในการคดั
แยกนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนในรายวิชาหลกัเพื่อการจดัการสอนซ่อมเสริม  การจดัค่ายวชิาการในรายวิชาหลกัใหก้บั
นกัเรียนท่ีมีความสามารถ ความถนดัหรือความสนใจเป็นพเิศษ เป็นตน้ 
  
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๒๙ 

มาตรฐานที ่ ๖  ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคต ิ
ทีด่ีต่ออาชีพสุจริต  (๕  คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ระดับ 
ทีไ่ด้ 

นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๖.๑ วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจน
สาํเร็จ 

๘๗.๖๔ ๒.๐๐ ๑.๗๘ ๕ - จดัทาํแผนการจดัการ 
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
- โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- กิจกรรมธนาคารออมสิน 
- กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
- กิจกรรมร่วมมือร่วมใจ 
รู้ใชท้รัพยากร(ธนาคารขยะ) 
- กิจกรรมจิตอาสาพฒันา 
สงัคม 
- กิจกรรมพฒันาและ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมการจดัการเรียน 
รู้แบบโครงงาน 
-  กิจกรรมประดิษฐข์องใช ้   
จากวสัดุธรรมชาติและวสัดุ 
ในทอ้งถ่ินเพื่อสร้างทกัษะ 
อาชีพใหแ้ก่นกัเรียน 
 
 

๖.๒ ทาํงานอย่างมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันา
งาน และภูมิใจในผลงานของตน 

๘๘.๒๙ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๕ 

๖.๓ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๘๗.๐๘ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๕ 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕.๔๘ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ 

คะแนนรวม ๘๙.๖๒ ๕.๐๐ ๔.๕๑ ๒๐ 

เฉลีย่    ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๓๐ 

วธีิการพฒันา   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร มีการวางแผนการจดัทาํแผนจดัการ

เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ ทาํใหค้รูสามารถจดัการเรียนการอน ไดค้รบตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศกัราช ๒๕๕๑  ส่งเสริมใหมี้การจดัทาํโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการใชท้รัพยากรภายในโรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รู้จกัการทาํงาน ทาํงาน
อยา่งมีความสุข กิจกรรมธนาคารออมสิน กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการใชท้รัพยากร
ภายในโรงเรียน ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  รู้จกัการทาํงาน  ทาํงานอยา่งมีความสุข กิจกรรมธนาคารออมสิน 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  มีความรับผดิชอบ  มีความซ่ือสตัย ์  
มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีท่ีตนเองสนใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรู้
ทรัพยากร(ธนาคารขยะ) กิจกรรมสว.ปันรักใหโ้ลก กิจกรรมค่ายคณิตม.ตน้ กิจกรรมโครงงานวิทย ์กิจกรรม
ค่ายศึกษางานศิลป์ ชั้นม.6/1  กิจกรรมค่ายบูรณาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการสู่

มาตรฐานสากล การประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติ กิจกรรมสู่โลกกวา้งทางการศึกษา  กิจกรรมจิตอาสา
พฒันาสงัคมเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัการใชท้รัพยากร  พลงังานทดแทน  การจดัการขยะ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ พร้อมทั้งมีจิตใจมุ่งมัน่พฒันางาน  ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและสงัคม กิจกรรม
พฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน และกิจกรรมประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติและวสัดุในทอ้งถ่ินเพื่อสร้างทกัษะอาชีพใหแ้ก่
นกัเรียน เช่น ประดิษฐก์ล่องทิชชูจากผา้ เป็นการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง นกัเรียน
สามารถสร้างช้ืนงานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ผลการพฒันา 
          นกัเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆและมีครูแนะ 
แนวท่ีทาํงานเป็นทีมทาํใหน้กัเรียนมีความคิดท่ีดีต่อการเรียนรู้เลยเกิดผลงานอยา่งมากมายและมีเจตคติท่ีดีต่อ
การประกอบอาชีพสุจริตสามารถเลือกและสอบในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีชอบและอยากเรียนและอยากทาํงานใน
อนาคตและเป็นบุตรท่ีดีของพอ่แม่เป็นศิษยท่ี์ดีของครู-อาจารย ์ส่งผลใหไ้ดร้ะดบัคุณภาพดีเยีย่ม 
แนวทางการพฒันา 
 ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการคน้ควา้ทางส่ือคอมพิวเตอร์และจากการอ่านอยา่งสมดุลกนั 
และสมํ่าเสมอในขอบเขตของสงัคมท่ีดีเพื่อใหผู้เ้รียนรับรู้ในส่ิงท่ีควรเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียนและมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตในอนาคตและใชชี้วิตในสงัคมไดเ้ป็นปกติสุข 
 
 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๓๑ 

ด้านที ่๒  ด้านการจัดการศึกษา:  
มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ระดับ 
ทีไ่ด้ 

นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๑ ครูมีกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน
ทั้งดา้นความรู้   ทกัษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี ๗ 
ดงัน้ี 
1. พฒันาการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาการจดัการจดัการ 
เรียนรู้ 
3. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
4. สู่โลกกวา้งทางการศึกษา 
5. พฒันาการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา 
6. การวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนการสอ
7. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
8. นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลก
วิชาการ 
9. พฒันาครูดา้นการผลิตส่ือ
การสอนวิทยาศาสตร์ 
10. การประดิษฐข์องใชจ้าก
วสัดุธรรมชาติและวสัดุใน
ทอ้งถ่ินเพื่อสร้างทกัษะอาชีพ
ใหแ้ก่นกัเรียน 

๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

๙๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ 

๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

๙๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๘๔ ๕ 

๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
ผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการใน
การจดัการเรียนรู้   

๙๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ 

๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้
การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย   

๙๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ 

๖ ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และ
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ
เสมอภาค   

๙๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ 

๗ ครูมีการศึกษาวิจยัและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรับการสอน   

๘๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๔ ๕ 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๓๒ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ระดับ 
ทีไ่ด้ 

นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๙๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ 11. แนะแนว 
12. พฒันาครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยจดัการเรียนรู้ 
สู่ครูมืออาชีพ 
13.ประชุมสมัมนากลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
14. ทศันศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี เพื่อความเป็นมือ 
อาชีพ 
15. การนิเทศภายใน 
 

๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิา 
ท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา 
เตม็ความสามารถ 
 
 
 
 

๘๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๕ 

คะแนนรวม ๘๓.๔๐ ๑๐.๐๐ ๙.๑๖ ๔๕ 

เฉลีย่    ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  ดีเยีย่ม 
 

วธีิการพฒันา 
โรงเรียนใหค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคลากร โดยการจดัโครงการเพ่ืออบรมพฒันาในดา้นการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษาดูงานของครู เพื่อใหค้รูไดมี้องคค์วามรู้ท่ีนาํไปสู่การเพิ่มสมรรถนะ 
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายยิง่ข้ึน ขณะเดียวกนัทางโรงเรียนไดส่้งเสริมสนบัสนุน 
การพฒันาความกา้วหนา้ทางวิชาชีพครู โดยการวเิคราะห์หลกัสูตรอยา่งรอบดา้น กาํหนดเป้าหมายในการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีชดัเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล นาํขอ้มูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้และ
ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้พฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหา
ผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง ตลอดจนพฒันาการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง  
ทางโรงเรียนมีการนิเทศร่วมกนัระหวา่งกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจดัใหมี้การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบติังานบุคคล เพื่อนาํผลการปฏิบติังานของครูกบัผลผลิตดา้นผูเ้รียนเช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต ผลการเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มาพิจารณาความ
สอดคลอ้งกนั แลว้นาํผลการเปรียบเทียบกลบัไปสู่การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
รอบปีต่อไป 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๓๓ 

ผลการพฒันา 
 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลใหก้ารจดักิจกรรม 
การเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายยิง่ข้ึน 
 
แนวทางการพฒันา 

1.  จดัอบรมและพฒันาครู เพื่อเพิ่มสมรรถนะของครูในดา้นการทาํวิจยัเพื่อพฒันาการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ใหม้ากข้ึน 

2.  จดัอบรมและพฒันาครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะของครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีฝึกใหน้กัเรียน 
มีทกัษะในการคิดใหม้ากข้ึน 

 3.  ส่งเสริมพฒันาครูใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจดัทาํเป็นองค ์
ความรู้สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที ่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล( ๑๐ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์  ภาวะผูน้าํ 
และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้ท่ีเนน้การ
พฒันาผูเ้รียน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินงานดงัน้ี 
-  จดัประชุมคณะครูทุกคนเพ่ือ 
จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 
-  ดาํเนินการประชุมจดัทาํ
แผนปฏิบติั 
-  จดัทาํ คาํสัง่การปฏิบติังานของ
โรงเรียน 
-  จดัทาํคู่มือครู 
-  ดาํเนินงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา 
-  จดักิจกรรมนิเทศการสอน 
ครูผูส้อนทุกคน ภาคเรียนละ  
๑ คร้ัง 
-  จดัทาํรายงานการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. รายงาน
ประจาํปีของโรงเรียน  
-  คณะครูจดัทาํแฟ้มสะสมงานของ
ครู/ ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
-  จดัการประชุมผูป้กครอง และ
ชุมชนและประเมินผล 
-  อบรมพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายใน 

-  อบรมพฒันาการจดัทาํ

แผนปฏิบติัการประจาํปีและ

ควบคุมภายใน 

-  จดัทาํแฟ้มผลงาน รูปถ่าย สมุด

เยีย่ม สมุดนิเทศ  

๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผล
การประเมินหรือผลการวิจยัเป็น
ฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการ
จดัการ 

๒.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ 
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคคลใหพ้ร้อมรับการ
กระจายอาํนาจ 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ 

๘.๕ นกัเรียน  ผูป้กครอง และชุมชน พึง
พอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 
 
 
 
 

 
คะแนนรวม ๑๐.๐๐ ๘.๖๐ ๓๐ 

เฉลีย่   ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
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วธีิการพฒันา   
 จดัใหมี้การวางแผนในการบริหารงานการพฒันาวิชาการเป็นระบบ  โดยการกระจายอาํนาจใหง้าน
แต่ละงานมีระบบการกาํกบัและดูแล คณะครูรับผดิชอบและกาํกบัดูแลอยา่ใกลชิ้ด  งานดา้นหลกัสูตร   
การวดัผลประเมินผลการศึกษา  ขณะเดียวกนักจ็ดัใหมี้การอบรมพฒันาใหค้วามรู้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง  ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  ผูเ้รียนและขยายผลนาํความรู้ไปสู่ผูป้กครองและชุมชน   
การบริหารงบประมาณมีความชดัเจน  เนน้ความโปร่งใสและใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
สถานศึกษามีการจดัทาํโครงการพฒันาบุคลากรทุกปีเพือ่พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพมีการพฒันาครูอยา่ง
ต่อเน่ืองและทัว่ถึงทุกคน  ส่งเสริมครูใหมี้จรรยาบรรณและมีมาตรฐานวิชาชีพครูและระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนรวมทั้งตอบสนอง
ความถนดัและความสามารถของนกัเรียนดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬาและภาษา  มีการนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงามในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการประสานความร่วมมือระหวา่งบา้น 
วดั สถาบนัทางวิชาการ องคก์รภาครัฐและเอกชน โดยมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูป้กครองในการพฒันา
การศึกษาร่วมกนัสถานศึกษาใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้มาร่วมบริหารจดัการศึกษาในทุกดา้นมีการอบรมพฒันาใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง
ทั้งดา้นวชิาการและงานบริหารจดัการ รวมทั้งการศึกษาดูงาน อีกทั้งคณะกรรมการหลายคนท่ีมีวฒิุการศึกษาสูง
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีประสบการณ์มากมาย ทาํใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดน้ีมีคุณภาพและ
ประสบความสาํเร็จดว้ยดีมาตลอด  สถานศึกษามีการวางแผนจดัทาํโครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการกาํหนดพื้นท่ีทาํความสะอาดใหน้กัเรียนดูแลรับผดิชอบ
ร่วมกนั  มีกิจกรรมกาํจดัขยะโดยการคดัแยก ทาํความสะอาดก่อนนาํไปขายและนาํบางส่วนมาใชใ้นงาน
ประดิษฐ ์โครงงาน ทาํใหเ้กิดรายได ้และไดรั้บประโยชนจ์ากการคน้ควา้พฒันางานประดิษฐต่์างๆ มีการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทุกปีจนประสบความสาํเร็จ และไดข้ยายลงสู่ชุมชน เผยแพร่แนะนาํชุมชนใหรู้้วิธีการ
กาํจดัขยะ ส่งผลใหล้ดภาวะโลกร้อนเพราะการเผาทาํลายขยะลดนอ้ยลง  มีหน่วยงานท่ีเป็นสถานศึกษา หน่วย
ราชการ และชุมชนอ่ืนท่ีสนใจมาศึกษาดูงาน ไดรั้บรางวลัชมเชยต่างๆมากมายทั้งระดบัเขตพื้นท่ีและระดบั
จงัหวดั นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดมาตรการรักษาความปลอดภยั  มียามรักษาความปลอดภยัหนา้ประตูโรงเรียน  
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  มีครูอยูเ่วรทุกวนั  ส่วนหอพกันกัเรียนมีครูนอนประจาํหอคอยดูแลความเรียบร้อย 
ผลการพฒันา 

จากการดาํเนินงานภายใตก้ารบริหารงานของผูบ้ริหารส่งผลใหก้ารดาํเนินงานดา้นวิชาการประสบ
ความสาํเร็จ มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป  มีการปรับปรุงระเบียบ
และแนวปฏิบติัในการวดัผลประเมินผล จดัทาํแผนการวดัผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ดาํเนินการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง ครูสามารถนาํวิธีวิจยัมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนได ้ 
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ครูใช ้จดัหา ผลิตส่ือการเรียนรู้และนวตักรรมโดยโรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนเพื่อใหก่้อเกิดประโยชน์โดยตรง
ต่อนกัเรียน มีการประสานงาน ร่วมมือกบักลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ จดัการเรียน
การสอนโดยใช ้Video  Conference มีการจดัทาํมุมสืบคน้อาเซียนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดย
มีคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบ  และไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน ทาํใหโ้รงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยี
ต่างๆท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาการศึกษาส่งผลใหค้รูส่วนใหญ่มีคุณภาพ มีขวญั กาํลงัใจ ทุ่มเทมุ่งมัน่ในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม วิสยัทศัน์กวา้งไกล มีภาวะผูน้าํ มีความเสียสละใน
การอุทิศตน  ในการทาํงาน เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความรู้ ประสบการณ์สูง มีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการ และการจดัการไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยยดึหลกัธรรมมาภิบาล การมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส และมีการ
กระจายอาํนาจ   มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในเป้าหมายของการจดัการศึกษาและ
เป้าหมายของหลกัสูตร    ทาํใหก้ารบริหารมีความคล่องตวัสูง สามารถสร้างทีมงานในการปฏิบติังานของ
โรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ผลการประเมินอยูใ่นระดบั   
ดีเยีย่ม 
 แนวทางการพฒันา 

ควรมีการอบรมพฒันาใหค้วามรู้แก่คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งดา้น 
วิชาการและการบริหารจดัการ  ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบ  บริบทในการจดัการศึกษาในลกัษณะ
เดียวกนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาพฒันาสถานศึกษาต่อไป 
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มาตรฐานที ่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที ่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ - แผนปฏิบติัการ
ประจาํปี โครงการ/
กิจกรรม  

- บนัทึกการประชุม 
คาํสัง่การปฏิบติังาน
ของโรงเรียน   

- สมุดนิเทศ  สมุดเยีย่ม
ของโรงเรียน  

- รายงานการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.  

- รายงานประจาํปีของ
โรงเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของ
ครู/ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

- ประกาศนียบตัร /
รางวลัต่าง ๆ 

-   สมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม  ดูแลและขับเค ล่ือนการ
ดํา เ นินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๙.๓ 
 

ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 
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ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีทาํ) 
คะแนนรวม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕  

 เฉลีย่   ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

  
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนมีการคดัเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาจากหลายหน่วยงานและองคก์ร
ประกอบกนั โดยเป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด ทางโรงเรียนดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อใหท้ราบบทบาทหนา้ท่ี และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด สามารถกากบั ติดตาม ดูแล  

และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย และเพือ่รับทราบขอ้มูลการ
บริหารงานโรงเรียนมีการเห็นชอบและร่วมตดัสินใจกบัคณะครู ผูป้กครองและนกัเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาไดใ้หค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสถานศึกษาและแนวทางการใช้
งบประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้การพฒันาหลกัสูตรคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
โดยเป็นผูต้รวจสอบและใหค้วามเห็นชอบในการประกาศใชห้ลกัสูตรของสถานศึกษา ดา้นงานบริหารบุคคล 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการใหค้วามเห็นชอบ กาํหนดตาํแหน่งท่ีขาดแคลนของทางโรงเรียน
ทั้งรับบรรจุและรับยา้ย การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นแกนนาํในการติดต่อ
ประสานงาน นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้คณะกรรมการ ยงัร่วมใหค้วามเห็นชอบในการบริหารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในดา้นอ่ืน ๆ อีกดว้ย นอกจากนั้นมีการจดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง ผูป้กครองเครือข่าย 

ตลอดจนสนบัสนุนใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ผลการพฒันา 

จากการส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชนใหป้ฏิบติังานตาม 

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด สามารถกาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษา
ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาซ่ึงส่งผลให้
สถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนทั้งดา้นงบประมาณและความร่วมมือจากทุกฝ่ายอยา่งดียิง่ตลอดมา ทาํให้
โรงเรียนมีการใชง้บประมาณไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส มีหลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการของชุมชน 
มีการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาครู และมีบุคลากรตรงตามความรู้  
ความสามารถ  มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน โรงเรียนมีสาธารณูปโภคและ
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อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยั ผูเ้รียนไดรั้บความช่วยเหลือดา้นทุนการศึกษา ทาํใหก้ารจดัการเรียน
การสอนไปไดด้ว้ยดี บรรลุตามวตัถุประสงค ์ส่งผลใหร้ะดบัคุณภาพมาตรฐานในมาตรฐานท่ี ๙ อยูใ่นระดบั 
ดีเยีย่ม 
แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาผูป้กครอง และชุมชนใหเ้ขา้มามีบทบาท 

ในการปฏิบติังานของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง ควรมีการติดต่อ
ประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพือ่สร้างความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งผูป้กครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือสนบัสนุนจากองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ  
ในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๔๐ 

มาตรฐานที ่๑๐   สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน  (๑๐  คะแนน) 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
นํ้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

๒.๐๐ ๑.๕๐ ๔ โรงเรียนไดด้าํเนินจดั
กิจกรรมดงัน้ี 
๑. กิจกรรมพฒันาการ
บริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา 
๒. กิจกรรมชุมนุมท่ี
หลากหลาย 
 ๓. กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
๔. กิจกรรมเยีย่มบา้น
นกัเรียน 
๕. กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๖.กิจกรรมนิเทศภายใน 
๗. กิจกรรมวนัคลา้ยวนั
สวรรคตสมเดจ็พระศรี  
๗. กิจกรรมวนัคลา้ยวนั
สวรรคตสมเดจ็พระศรี  
นครินทราบรมราชชนนี 

๑๐.๒ จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้
ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความตอ้งการ 
ความสามารถ ความถนดั และ
ความสนใจของผูเ้รียน 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั
จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กาํกบั ติดตาม
ตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ถึงผูเ้รียนทุกคน 

๑.๐๐ 
 

๐.๘๐ ๔ 
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ท่ี ตวับ่งช้ี นํ้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

ร่องลอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๑๐.๗ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบังานในพระราชดาํริ  
พระราชประวติั พระราชกรณียกิจ
ของสมเดจ็พระศรีนครินทร์  
หรือพระบรมวงศานุวงศ ์
 
 
 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ ๕ ๘. กิจกรรมจิตอาสายดึ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาํริ 
๙. กิจกรรมเทิดทูน
สถาบนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดเทิดไทอ้งค์
ราชนั 
๑๐.กิจกรรม TO BE  
NUMBER ONE 
 ๑๑.กิจกรรมวนัสาํคญัต่อ  
สถาบนัชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

คะแนนรวม ๑๐.๐ ๘.๑ ๓๓.๐  

เฉลีย่   ๔.๗๑  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 
วธีิการพฒันา 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดมี้การตรวจสอบการใช้
หลกัสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์กาํแพงเพชร พทุธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ สอดคลอ้งตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลแลว้
นาํมาปรับปรุงตามคาํสัง่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชรท่ี ๓๗๖/๒๕๕๕  
ทาํใหไ้ดห้ลกัสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  พทุธศกัราช๒๕๕๓  
(ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช๒๕๕๑ โดยเร่ิมใชก้บั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๑และ๔ ท่ีเขา้ศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาทาํความเขา้ใจแนวทางการจดัทาํพฒันาหลกัสูตรโดยจดัวางแผนทาํกรอบสาระการ
เรียนรู้ทอ้งถ่ินตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช๒๕๕๑และกรอบสาระการเรียนรู้
เร่ืองอาเซียนสอดแทรกในหลกัสูตรสถานศึกษา โดยประชุมยอ่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามคาํสัง่โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชรท่ี๑๒๓/๒๕๕๖ และท่ี๑๖๗/๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัจดัทาํกรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินตามหลกัสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช๒๕๕๑และกรอบสาระการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนสอดแทรกในหลกัสูตร
สถานศึกษารับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบติัสร้างความเขา้ใจในการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโดยตรวจ
แผนการจดัการเรียนรู้ และมีการประเมินการสอนของครูดว้ยกระบวนการนิเทศ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาทบทวนการใชห้ลกัสูตรและประเมินเพื่อปรับแกไ้ขใหเ้หมาะกบับริบทของ
โรงเรียนและทอ้งถ่ิน               

โรงเรียนจดัใหมี้รายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความถนดัและความสนใจ  
รายวิชาเพ่ิมเติมมีเน้ือหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างท่ีจดัใหผู้เ้รียนเรียน  โรงเรียนจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองต่อความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีการ
นิเทศภายใน  กาํกบั  ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอทุกภาคเรียน 
มีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
 โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั  มีการทาํวิจยัในชั้นเรียนและมีการส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมร่วมกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง   มีการติดตามครูใหค้รูมีการทาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ
และสนองตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรและสนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีการนิเทศภายใน  กาํกบั  ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนภาคเรียนละ ๑ คร้ัง จากคณะกรรมการนิเทศตามคาํสัง่ของโรงเรียน จดัทาํแบบบนัทึกระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหก้บันกัเรียนทุกคน โดยใหค้รูท่ีปรึกษาตรวจสอบ กาํกบั ติดตามการบนัทึกขอ้มูล
ของนกัเรียน ทาํบนัทึกขอ้ความรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และเยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อดูแลนกัเรียน
อยา่งใกลชิ้ด  มีการประชุมเครือข่ายผูป้กครอง ปีละ๑ คร้ัง สามารถนาํขอ้มูลมาพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม จดักิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบังานในพระราชดาํริ พระราชประวติั พระราชกรณียกิจ
ของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนีในกิจกรรมวนัสวรรคตสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
๑๘ กรกฎาคมของทุกปี 
ผลการพฒันา    
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มีหลกัสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 
พทุธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ สอดคลอ้งตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๒ ๓  ๕และ๖  หลกัสูตรโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  พทุธศกัราช๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕)ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช๒๕๕๑ใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๑และ๔ท่ีมี
การบูรณาการสภาพปัญหา  ความตอ้งการ  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในหลกัสูตร มีการนาํหลกัสูตรไปใชพ้ฒันา
ผูเ้รียน มีการนิเทศภายใน  กาํกบั  ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ ๑ 
คร้ัง ผูเ้รียนไดเ้รียนในรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามความตอ้งการ ความสามารถ 
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ความถนดัและความสนใจของของตนจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีโรงเรียนจดัให ้และครูมีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ  ผูเ้รียนสามารถเลือก
เรียนรายวิชาสาระเพ่ิมไดจ้ากโครงสร้างรายวิชาสาระเพ่ิมท่ีอยูใ่นหลกัสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร พทุธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑ สอดคลอ้งตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลและหลกัสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  พทุธศกัราช๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕) ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช๒๕๕๑ จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

ครูไดรั้บการการนิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง จากคณะกรรมการนิเทศตามคาํสัง่ของโรงเรียนทาํใหส้ามารถนาํผลมาปรับปรุง พฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียนได ้ 

นกัเรียนทุกคนทาํแบบบนัทึกระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกรอกขอ้มูลในแบบบนัทึกแลว้  
โดยใหค้รูท่ีปรึกษาตรวจสอบ กาํกบั ติดตามการบนัทึกขอ้มูลของนกัเรียน ทาํบนัทึกขอ้ความรายงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และเยีย่มบา้นนกัเรียน ดูแลนกัเรียน นาํขอ้มูลของนกัเรียนมาประกอบการพฒันา
นกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
แนวทางพฒันา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ควรมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
อยา่งเป็นระบบ มีตรวจสอบการใชห้ลกัสูตรนิเทศติดตามงานอยา่งต่อเน่ืองและจดัประชุมสรุปแนวทาง
ร่วมกนัในการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองต่อไป ควรส่งเสริมการจดัการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  และการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

โรงเรียนควรสาํรวจความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนเพิ่มเติมเพือ่ปรับเพิ่ม
รายวิชาเพ่ิมเติมใหเ้ลือกหลากหลายอยา่งต่อเน่ืองต่อไป และครูควรช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และ
พฒันาในเร่ืองท่ีเขาสนใจอยา่งสมํ่าเสมอ และจดักิจกรรมใหมี้การนิเทศภายใน  กาํกบั  ติดตามตรวจสอบ 
และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ ๑ คร้ัง จากคณะกรรมการนิเทศตามคาํสัง่ของโรงเรียน
อยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

โรงเรียนควรจดัการอบรมพฒันาครูอยา่งสมํ่าเสมอและหลากหลายต่อไป เพื่อใหส้ามารถทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ นาํไปใชจ้ดัการเรียนรู้แลว้ผูเ้รียนมี
ความสามารถไปลงมือปฏิบติัสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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มาตรฐานที ่ ๑๑   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 
(๑๐  คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๑๑.๑ หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ อาคาร
เรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั 
มีส่ิงอาํนวยความสะดวก  พอเพียง 
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่ง
เรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการ คือ 

- กิจกรรมปรับภูมิทศัน ์

และส่ิงแวดลอ้ม 
- กิจกรรมพฒันาและ 

ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการ 

- กิจกรรมพฒันา

หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 

-กิจกรรมหอ้งสมุด 

วิทยาศาสตร์ 

-กิจกรรมหอ้งเรียนแห่ง 
คุณค่าหอ้งเรียนภาษาไทย 

-กิจกรรมนิเทศหอ้งเรียน 

(ประกวดหอ้งเรียน) 
-กิจกรรม TO BE  

NUMBER ONE 

-กิจกรรมใส่ใจสุขภาพ 

นกัเรียนหอพกั 
 

 

 

๑๑.๒ จดัโครงการ/ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผูเ้รียน 

๓.๐๐ ๒.๔๐ ๕ 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

๓.๐๐ ๒.๔๐ ๕ 

คะแนนรวม ๑๕ ๘.๘๐ ๑๕ 

เฉลีย่   ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
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วธีิการพฒันา 
โรงเรียนดาํเนินการศึกษาสภาพปัญหาดา้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน  ความมัน่คง 

ความสะอาด  ปลอดภยั สะดวกและมีความพอเพียงอยูใ่นสภาพใหใ้ชก้ารไดดี้ จดัสภาพแวดลอ้มใหร่้มร่ืน
และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน ดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาภูมิทศัน์ส่ิงแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนและ
หอ้งปฏิบติัการต่างๆ และกิจกรรมนิเทศหอ้งเรียนในรูปแบบของการประกวดหอ้งเรียนดีเด่นเพื่อใหเ้อ้ือต่อ
การเรียนรู้  กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนของ
การจดักิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมุ่งสู่ระดบัเพชรโดยนกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลและตรวจสอบ
สุขภาพอนามยัในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  และจดักิจกรรม TO BE NUMBER ONE ส่งเสริมดา้นสุขภาพ
อนามยัทั้งดา้นร่างกายและใจท่ีดีใหก้บันกัเรียน กิจกรรมดา้นกีฬาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน กิจกรรมใส่ใจ
สุขภาพนกัเรียนหอพกั ซ่ึงนกัเรียนหอพกัทุกคนไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพอนามยัทางโภชนาการท่ีดีและการ
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬา  การออกกาํลงักาย การรํานาฎศิลป์  การบาํเพญ็ประโยชน์ 
ในการพฒันาโรงเรียน มีการปรับปรุงและพฒันาหอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ไวใ้หบ้ริการดา้นส่ือและ
เทคโนโลยกีบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งพอเพียง เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้การคน้ควา้ใหผู้ส้ามารถเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได ้  
ผลการพฒันา   
 จากการจดักิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพนั้น ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี ส่งผลใหโ้รงเรียนมีสภาพ 
แวดลอ้มท่ีดี มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนสะอาด มัน่คง และปลอดภยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวก  
พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนเพิ่มข้ึน มีกิจกรรม
หลากหลายท่ีส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน มีหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได ้ส่งผลใหก้าร
ประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรดาํเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและปรับปรุงพฒันางานใหดี้ข้ึน  
และเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชง้บประมาณในการพฒันา ดงันั้นโรงเรียนควรสนบัสนุนดา้นงบประมาณ
อยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๔๖ 

มาตรฐานที ่๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง                     
(๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีทาํ) 
๑๒.๑ กาํหนดมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินงาน 

ตามระบบประกนั
คุณภาพ  ดงัน้ี 
- กาํหนดมาตรฐาน 

การศึกษา 
- ประกาศมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนและ
กาํหนดเป้าหมายตาม
มาตรฐาน 
-  กิจกรรมอบรมจดัทาํ
แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- จดัทาํแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
- ปรับปรุงระบบขอ้มูล
สารสนเทศใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 
-  ศึกษา วิเคราะห์การนาํ 
ผลการประเมินไปใช ้

ในการพฒันา
สถานศึกษา 
-กิจกรรมอบรม 

การจดัทาํรายงาน
ประจาํปีของ 
สถานศึกษา 

๑๒.๒ จดัทาํและดาํเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการ
เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ ๐.๔๐ ๔ 

๑๒.๕ นาํผลการประเมินคุณภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

๐.๕ ๐.๔๐ ๔ 

๑๒.๖ จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

     
     
     
     
     
     



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๔๗ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีทาํ) 
คะแนนรวม ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๒๘ 

เฉลีย่   ๔.๖๗ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
 

วธีิการพฒันา 
โรงเรียนไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองโดยผูบ้ริหาร คณะกรรมการ 

สถานศึกษา คณะครู ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางระบบประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ๘ ดา้นเร่ิมจากการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาตามหน่วยงานตน้สงักดั ๑๕ มาตรฐานและเพ่ิมใน
ส่วนของตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๗  คือ   จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบังานในพระราชดาํริ พระราชประวติั 
พระราชกรณียกิจของสมเดจ็พระศรีนครินทร์หรือพระบรมวงศษ์านุวงศ ์ และไดป้ระกาศมาตรฐานโรงเรียน
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และไดร่้วมกนักาํหนดค่าเป้าหมายเพื่อเป็นแนว
ทางการพฒันาตามมาตรฐานโรงเรียนมีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ครอบคลุมมาตรฐานของสถานศึกษา จดัทาํ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดรับกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายท่ีโรงเรียนกาํหนด มีการนาํแผนสู่
การปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาท่ีวางไว ้โดยจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการประจาํปี  โดยกาํหนดปฏิทินการ
ดาํเนินงาน ขั้นตอน ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดงบประมาณ ระยะเวลาดาํเนินงาน โรงเรียนมีการจดัทาํระบบขอ้มูล 
สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง  ครบถว้น ทนัต่อการใชง้าน  ไดมี้การกาํหนดผูรั้บผดิชอบและดาํเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  ได้
ดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง  และ
โรงเรียนนาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองเช่น โรงเรียนไดน้าํขอ้เสนอแนะของการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ดา้นการประกนั
คุณภาพภายใน คือสถานศึกษาควรใหค้วามรู้กบับุคลากรทุกคนใหเ้กิดความตระหนกั  เห็นความสาํคญัของ
การประกนัคุณภาพการศึกษา ใหทุ้กคนเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพภายใน รู้บทบาทหนา้ท่ีของตน และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการประเมินภายใน และไดจ้ดัอบรมพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในและใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัทาํรายงานประจาํปี พร้อมทั้งนาํเสนอต่อคณะบริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพือ่ใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั และเผยแพร่สู่
สาธารณชนทางเวปไซต ์ 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๔๘ 

ผลการพฒันา 
จากผลการดาํเนินงานดงักล่าวทาํใหร้ะบบประกนัคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  

โดยครูทุกคนมีความตระหนกัและมีความรู้เก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพ  ใหค้วามสาํคญัและร่วมมือในการ
ขบัเคล่ือนเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาสถานศึกษา  ส่งผลใหผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีเยีย่ม  
แนวทางการพฒันา 

ดาํเนินงานระบบงานประกนัคุณภาพภายในใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึนและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๔๙ 

ด้านที ่๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่๑๓   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                  
(๑๐ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการจดั 
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั 
มาตรฐานท่ี ๑๓  ดงัน้ี 
๑. พฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  
ตามกิจกรรม 
แผนปฏิบติัการประจาํปี 
๒. ทะเบียนการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ 
๓. กิจกรรมนโยบายเรียน
ฟรี (กิจกรมทศันศึกษาทุก
ระดบัชั้น) 
๔. โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้บูรณาการกบั
แหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน คือ 

- อุทยานประวติัศาสตร์
กาํแพงเพชร 

- พิพิธภณัฑบ์า้นเรือนไทย 

- พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ  
 จงัหวดักาํแพงเพชร 
- สถานีอุตุนิยมวิทยา 
จงัหวดักาํแพงเพชร 
- อุทยานแห่งชาติคลอง
ลาน / คลองวงัเจา้ 
- บ่อนํ้าพรุ้อนพระร่วง 

 

๑๓.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  
ชุมชน และองคก์ร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ 
 
 
 
 
 
 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๕๐ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

คะแนนรวม ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐ 

เฉลีย่   ๕ 

สรุป ระดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

วธีิการพฒันา   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มีการกาํหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดาํเนินงานสร้างและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ย
ตนเองตามอธัยาศยั สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเช่น   
อ่านหนงัสือหรือวารสารท่ีมีประโยชน์ในหอ้งสมุดโรงเรียน ดูรายการโทรทศัน์หรือฟังวิทยท่ีุมีสาระ คน้ควา้
หาความรู้โดยผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซกัถามขอ้มูลจากผูรู้้หรือผูมี้ประสบการณ์ อุทยานประวติัศาสตร์
กาํแพงเพชร พิพิธภณัฑบ์า้นเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติกาํแพงเพชร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจงัหวดั
กาํแพงเพชร  อุตุนิยมวิทยาจงัหวดักาํแพงเพชร  บ่อนํ้าพรุ้อนพระร่วง  อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยาน
แห่งชาติคลองวงัเจา้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เป็นตน้ 

จดัทาํโครงการและแผนการพฒันาโดยใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง และองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นกิจกรรมส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องคค์วามรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ทกัษะมีระบบการจดัการความรู้
มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง         
ผลการพฒันา 

สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่นอ่าน
หนงัสือหรือวารสารท่ีมีประโยชน์ในหอ้งสมุดโรงเรียน ดูรายการโทรทศัน์หรือฟังวทิยท่ีุมีสาระ คน้ควา้หา
ความรู้โดยผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซกัถามขอ้มูลจากผูรู้้หรือผูมี้ประสบการณ์ การไปทศันศึกษาอุทยาน
ประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร นกัเรียนสามารถอธิบายถึงความเป็นมาและตระหนกัถึงความสาํคญัไดศึ้กษา
แหล่งเรียนรู้ท่ีพิพิธภณัฑบ์า้นเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติกาํแพงเพชร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจงัหวดั
กาํแพงเพชร  นกัเรียนสามารถบอกถึงส่ิงท่ีไดเ้ห็นและสมัผสัไดว้า่คืออะไรและมีประโยชน์อยา่งไรโดยใช้
ทกัษะการสงัเกต และการอ่านจากขอ้มูลท่ีปรากฏ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดักาํแพงเพชร 
นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสรุปผลจากการศึกษาได ้การไปศึกษาบ่อนํ้าพรุ้อนพระร่วง อุทยานแห่งชาติ



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๕๑ 

คลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวงัเจา้ นกัเรียนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่น
ทอ้งถ่ินสามารถบอกไดว้า่แหล่งธรรมชาติมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติของส่ิงมีชีวิต 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นกิจกรรมส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศแหล่งเรียนรู้องคค์วามรู้ต่างๆ
จนสามารถสร้างความรู้ทกัษะมีระบบการจดัการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้ง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัวระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนและองคก์ร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
แนวทางการพฒันา 

จดัทาํโครงการ/ แผน  โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
โดยศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาและดาํเนินการตาม
ขั้นตอนตามท่ีกาํหนดมีการดาํเนินงานในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนบุคลากรในสถานศึกษาและ 
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอยา่งมีขั้นตอน
วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาและดาํเนินการตามขั้นตอน
ตามท่ีกาํหนดมีการดาํเนินการกาํกบัติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานและนาํผลไปปรับปรุงพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองและสรุปรายงานผลการใชป้ระประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 มีการกาํหนดแนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาผา่นกิจกรรมส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในสถานศึกษาและดาํเนินการ
ตามแนวทางท่ีกาํหนดระบุความรู้ท่ีจาํเป็น (Knowledge Mapping) กลัน่กรองความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้มาแบ่งปันความรู้ใหก้บับุคลากรภายในสถานศึกษามีการกาํหนดแนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรสถานศึกษากบัครอบครัวชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งผา่นกิจกรรม
ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและดาํเนินการตาม
แนวทางท่ีกาํหนดสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
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ด้านที ่ ๔   มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา (นํา้หนัก  ๕ คะแนน ) 
มาตรฐานที ่๑๔   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์  ปรัชญาและจุดเน้นทีก่าํหนดขึน้ 

 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสยัทศัน์  ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

๓.๐๐ ๒.๓๐ ๔ โรงเรียนมีกระบวนการบริหาร
จดัการท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษา โดยการ
ดาํเนินการจดัทาํโครงการ 
กิจกรรมต่างๆท่ีไดก้าํหนดข้ึน 
เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุผล
ตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา จุดเนน้ 
เป้าหมาย และกลยทุธ์ของ
โรงเรียนโดยมีการดาํเนินการ
และเอกสารหลกัฐานดงัน้ี 
- กิจกรรมการจดัทาํ 
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อรองรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
- แผนพฒันาคุณภาพการจดั 
การศึกษา(แผนกลยทุธ์) 
- แผนปฏิบติัการประจาํปี 
โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
- สรุปผลการนิเทศติดตาม 
ผลการดาํเนินงาน 
- รายงานผลการปฏิบติังาน 
ประจาํปีของโรงเรียน 
 

 

๑๔.๒ ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียน
บรรลุตามเป้าหมาย  วิสยัทศัน์  
ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๑.๔๐ ๔ 
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ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘ 

- รายงานสรุปการ 
ประเมินผลการจดักิจกรรม 
ในโครงการ 
- ขอ้มูลสารสนเทศของ 
โรงเรียน 
- บนัทึกการประชุมของ 
โรงเรียน  
- บนัทึกการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  แฟ้มใบประกาศ เกียรติ 
บตัร ผลงานและรางวลัต่างๆ 
ท่ีไดรั้บของนกัเรียนครู 
ผูบ้ริหาร และโรงเรียน 
  -   สอบถาม สัมภาษณ์ 
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน     
ผูป้กครองนกัเรียน หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เฉลีย่   ๔ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

วธีิการพฒันา   
โรงเรียนมีการบริหารจดัการโดยมีการกระจายอาํนาจและเนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการ 

ร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมทาํ  มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการและบริบทของโรงเรียน
ตลอดจนจุดอ่อนและจุดแขง็ต่างๆ  เป้าหมายในการดาํเนินงานแลว้ร่วมกนักาํหนดทิศทางในการบริหาร
โรงเรียน กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน และทบทวนบริบท
ของโรงเรียนทุกปีการศึกษา ก่อนการจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อจะไดจ้ดักิจกรรมในโครงการไดส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในการพฒันาและมาตรฐานการศึกษาและจุดเนน้ต่างๆในการพฒันาเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
คุณลกัษณะเป็นไปตามท่ีกาํหนด  โดยกิจกรรมต่างๆนั้นมีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงานชดัเจน
และเม่ือดาํเนินการเป็นท่ีแลว้เสร็จตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานเพื่อจะไดน้าํเอาขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการ
พฒันาต่อไป 
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ผลการพฒันา   

ทิศทางการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดมี้การจดัทาํแผนกลยทุธ์ และ
แผนปฏิบติัการประจาํปี โดยมีการกาํหนดวสิยัทศัน์คือ สถานศึกษาร่วมกบัชุมชน จดัการศึกษาใหผู้เ้รียน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร สืบสานงานพระราชดาํริ และสร้างผูเ้รียน
ใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และกาํหนดเป็นพนัธกิจ และกลยทุธ์ 
ในการดาํเนินการ โดยมีเป้าประสงคคื์อ ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา เป็นคนดีมีศกัยภาพ
เป็นพลโลกมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ีอยูใ่นสงัคมโลก
ไดอ้ยา่งมีความสุข และสืบสานงานพระราชดาํริ โดยมีโครงการในแผนปฏิบติัการจาํนวน ๑๑ โครงการ ดงัน้ี 
โครงการพฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรม มีจิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มสามารถนาํหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํรงชีวิต ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย  โครงการพฒันานกัเรียนใหมี้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการศึกษาหาความรู้  มีนิสยัรักการอ่านและสามารถสร้าง
องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองมีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถแข่งขนัในระดบัสากล โครงการส่งเสริมให้
นกัเรียนเป็นผูมี้สุนทรียภาพทางดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โครงการพฒันา
ครูใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โครงการส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีระบบบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ  โครงการส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีอาคารสถานท่ีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
โครงการส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  
โครงการส่งเสริมใหใ้หโ้รงเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนในการศึกษาคน้ควา้  
โครงการส่งเสริมใหโ้รงเรียนและชุมชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การสืบ
สานงานพระราชดาํริ  โดยแต่ละโครงการจะมีกิจกรรมยอ่ยเพื่อขบัเคล่ือนใหโ้ครงการนั้นบรรลุวตัถุประสงค ์
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี 
แนวทางการพฒันา 

เพื่อใหก้ารดาํเนินการของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์  กาํแพงเพชร  
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี บรรลุผลสาํเร็จโรงเรียนจะตอ้งเร่งรัด
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ในดา้นบริหารงานของโรงเรียน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย
การปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่าย
ผูป้กครองและชุมชนมีการกาํกบั ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการอยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ือง และมีบุคคลท่ีรับผดิชอบในการกาํกบัดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
โดยตรง  หรือใชแ้นวทางตามระบบการควบคุมภายใน หรือระบบการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษามา
ใชใ้นการกาํกบัติดตาม 
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๕๕ 

ด้านที ่๕    มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที ่๑๕   การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏรูิปการศึกษา เพือ่พฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้  (๕  คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
นํา้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้ตาม
แนวทางการปฏิรูป 

๓.๐๐ ๒.๖๑ ๕ 

โรงเรียนไดด้าํเนิน 
 กิจกรรม ดงัน้ี 
๑.  กิจกรรมแกไ้ข 
ปัญหายาเสพติด 
๒. จดัการแข่งกีฬา 
เปตอง ภายในโรงเรียน
และภายในชุมชน   
๓. การวิเคราะห์ 
นโยบายของตน้สงักดั  
๔.จดัทาํแผนงาน
โครงการพิเศษ 
๕. เอกสารแผนพฒันา
คุณภาพการจดัการ 
ศึกษา แผนปฏิบติั 
การประจาํปี โครงการ
กิจกรรมพิเศษ 
๖.จดัทาํขอ้มูลการ 
นิเทศติดตามผลการ
ดาํเนินงาน 
๗. จดัทาํรายงาน 
สรุปการประเมิน 
โครงการหรือรายงานผล
การปฏิบติังาน 

๑๕.๒ ผลการดาํเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๑.๗๔ ๕ 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๕๖ 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๔.๓๕ ๑๐ 

เฉลีย่   ๕ 

สรุประดับมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 
วธีิการพฒันา   

สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบติัการประจาํปี ๒๕๕๗ กาํหนดโครงการพฒันาตามจุดเนน้ จุดเด่น
ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาไดแ้ก่โครงการสนบัสนุนใหมี้การสืบสาน
งานพระราชดาํริ กิจกรรมการสืบสานการเล่นกีฬาเปตอง ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ทรงนาํเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามหลกัสูตร
สาระวิชาพลศึกษาและจดัแข่งขนัเป็นการภายในทุกระดบัชั้น รวมทั้งส่งเขา้ร่วมแข่งขนัในกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูเ้รียนทุกคนไดร่้วมในกิจกรรม
ดงักล่าว ดาํเนินโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด จดักิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและเรียนรู้เก่ียวกบัพระราชกรณียกิจ 
กิจกรรมประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติและวสัดุในทอ้งถ่ินเพื่อสร้างทกัษะอาชีพใหแ้ก่นกัเรียนนกัเรียน
ไดฝึ้กปฏิบติัและเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัภาค และปฏิบติัตนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและสืบสานงานพระราชดาํริต่อไป  

มีการดาํเนินการจดักิจกรรม/ โครงการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี ๒๕๕๖ ซ่ึงเนน้พฒันาตาม
วิสยัทศันก์ล่าวคือ สถานศึกษาร่วมกบัชุมชนจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนไดม้าตรฐานการศึกษา เป็นคนดี  

มีคุณธรรม สามารถแข่งขนั ดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร และสืบสานงาน
พระราชดาํริ โดยกาํหนดแผนกลยทุธ์ ๕ กลยทุธ์ ๙ ยทุธศาสตร์ มีครูฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทัว่ไปรับผดิชอบ 
ประกอบดว้ยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจดัดารเรียนรู้ โครงการโรงเรียนตน้แบบรณรงคนิ์ยม
ไทย โครงการสนบัสนุนใหมี้การสืบสานงานพระราชดาํริ โครงการพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถ
และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีมีการสร้าง
ระบบการมีส่วนร่วมใหผู้เ้รียนไดร่้วมในการวางแผนและรับทราบกระบวนการดาํเนินงานโดยผา่นสภา
นกัเรียน และบุคลากรท่ีร่วมดาํเนินงานในโครงการต่างๆ ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดทุกโครงการ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกโครงการ  

ผลการพฒันา 
             ส่งผลใหส้ถานศึกษามีเอกลกัษณ์ตามท่ีกาํหนด บุคลากรในสถานศึกษา ผูเ้รียน ผูป้กครองใหก้าร
ยอมรับ และเป็นท่ีรับทราบและยอมรับของชุมชน ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันา 

ควรส่งเสริมใหค้รู นกัเรียน และบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถดาํเนินการตามโครงการ 
ต่างๆ ตามแผนปฏิบติั และติดตามประเมินผล สรุปผลการพฒันาต่อไป 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๕๗ 

สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมคะแนนท่ีได ้             

ระดบัคุณภาพ       ระดบั ๑   ระดบั ๒     ระดบั ๓       ระดบั ๔       ระดบั ๕ 

         (ปรับปรุง)             (พอใช)้                    (ดี)          (ดีมาก)           (ดีเยีย่ม) 

 

๓.  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

     

 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์      

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

     

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุสมผล 

     

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร      

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน  
สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

     

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

     

 
 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชน
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

     

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

     



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๕๘ 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

     

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

     

 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

   

 

 

 

 

 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบั
คุณภาพสูงข้ึน 

     

 

ค่าเฉลีย่รวม      

 

สรุปภาพรวม  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดบัคุณภาพ       ระดบั ๑   ระดบั ๒     ระดบั ๓      ระดบั ๔      ระดบั ๕ 

       (ปรับปรุง)           (พอใช)้                 (ดี)        (ดีมาก)        (ดีเยีย่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๕๙ 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา        
                    ๔.๑  ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   
                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน(ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวนนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บการตดัสิน 

ผลการเรียน 
⎯X   SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๑ ๑๑๖ ๘ ๑๗ ๒๖ ๓๐ ๑๘ ๑๓ ๔ ๐ ๑๑๖ ๒.๖๒ ๐.๗๖ ๐ 

ท๒๑๒๐๑ นิทานพ้ืนบา้น๑ ๑๑๖ ๗ ๒๒ ๒๙ ๒๔ ๒๘ ๒ ๔ ๐ ๑๑๖ ๒.๗๒ ๐.๗๐ ๐ 

ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน๑ ๑๑๖ ๑๔ ๙ ๘ ๒๕ ๑๙ ๑๖ ๒๕ ๐ ๑๑๖ ๒.๒๕ ๐.๙๘ ๐ 

ค๒๑๒๐๑ 
เสริมทกัษะ
คณิตศาสตร์๑ 

๑๑๖ ๑๗ ๑๔ ๑๔ ๑๙ ๒๒ ๑๗ ๑๓ ๐ ๑๑๖ ๒.๔๙ ๐.๙๖ ๐ 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน๑ ๑๑๖ ๑๒ ๑๗ ๒๕ ๒๖ ๑๖ ๑๕ ๕ ๐ ๑๑๖ ๒.๖๕ ๐.๘๒ ๐ 

ว๒๐๒๐๑ 
ของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์ 

๑๑๖ ๗๗ ๑๙ ๑๒ ๗ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๑๖ ๓.๗๑ ๐.๔๘ ๐ 

ส๒๑๑๐๑ สงัคมศึกษา๑ ๑๑๖ ๒๙ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๗ ๑๔ ๔ ๑๑๖ ๒.๖๔ ๑.๑๒ ๐ 

ส๒๑๑๐๒ พระพุทธศาสนา๑ ๑๑๖ ๓ ๑๑ ๒๐ ๖ ๔๑ ๓๓ ๒ ๐ ๑๑๖ ๒.๒๓ ๐.๗๓ ๐ 

ส๒๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์๑ ๑๑๖ ๗ ๑๔ ๒๑ ๒๐ ๑๖ ๙ ๑๘ ๑๑ ๑๑๖ ๒.๑๙ ๑.๑๒ ๐ 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา๑ ๑๑๖ ๒๓ ๗๙ ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๖ ๓.๕๔ ๐.๒๘ ๐ 

พ๒๑๑๐๒ เปตอง ๑๑๖ ๑๖ ๑๖ ๒๑ ๑๗ ๑๕ ๒๒ ๙ ๐ ๑๑๖ ๒.๕๖ ๐.๙๔ ๐ 

ศ๒๐๒๐๓ ดนตรีไทยพ้ืนฐาน ๑๑๖ ๔๖ ๑๔ ๑๗ ๑๒ ๑๕ ๖ ๒ ๔ ๑๑๖ ๓.๐๖ ๑.๐๔ ๐ 

ศ๒๑๑๐๑ ทศันศิลป์๑ ๑๑๖ ๐ ๑๔ ๒๗ ๑๖ ๑๓ ๑๑ ๒๐ ๑๕ ๑๑๖ ๒.๐๐ ๑.๑๒ ๐ 

ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี๑ ๑๑๖ ๒๔ ๒๗ ๘ ๔ ๒ ๒๓ ๒๒ ๖ ๑๑๖ ๒.๔๖ ๑.๒๙ ๐ 

ง๒๐๒๔๑ 
การนาํเสนองานดว้ย 
คอมพิวเตอร์ 

๑๑๖ ๓๐ ๑๔ ๓๕ ๒๕ ๖ ๕ ๑ ๐ ๑๑๖ ๓.๐๘ ๐.๗๒ ๐ 

ง๒๐๒๖๑ การปลูกไมต้ดัดอก ๑๑๖ ๖๕ ๕๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๖ ๓.๗๘ ๐.๒๕ ๐ 

ง๒๑๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑๑๖ ๓๒ ๓๙ ๒๗ ๑๓ ๕ ๐ ๐ ๐ ๑๑๖ ๓.๓๔ ๐.๕๖ ๐ 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน๑ ๑๑๖ ๑๔ ๑๔ ๑๙ ๑๔ ๒๐ ๑๖ ๑๘ ๑ ๑๑๖ ๒.๔๑ ๑.๐๐ ๐ 

อ๒๑๒๐๑ ภาษาองักฤษฟัง-พดู ๑ ๑๑๖ ๑๐ ๔ ๑๘ ๑๑ ๒๘ ๓๑ ๑๔ ๐ ๑๑๖ ๒.๑๗ ๐.๘๗ ๐ 

รวม ๒,๒๐๔ ๔๓๔ ๔๐๖ ๓๕๘ ๒๘๖ ๒๘๒ ๒๒๖ ๑๗๑ ๔๑ ๒,๒๐๔ ๒.๗๓ ๑.๐๒ ๐ 

ร้อยละ ๑๙.๖๙ ๑๘.๔๒ ๑๖.๔๒ ๑๒.๙๘ ๑๔.๒๔ ๑๑.๔๑ ๘.๖๔ ๒.๐๗ ๑๐๐.๐๐ ๒.๗๙ 
  

 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓          ๕๔.๓๖ 

 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๑           ๔๓.๗๘ 

  
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                  ๑.๘๖ 
 
 

  



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๐ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ ภาคเรียนที ่๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวนนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บการตดัสิน 

ผลการเรียน 
⎯X  . SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๒ ๑๑๖ ๒๗ ๒๐ ๒๐ ๑๕ ๒๑ ๑๐ ๑ ๒ ๑๑๖ ๒.๘๘ ๐.๙๓ ๐ 

ท๒๑๒๐๒ นิทานพ้ืนบา้น๒ ๑๑๖ ๓๘ ๘ ๒๖ ๑๑ ๒๔ ๙ ๐ ๐ ๑๑๖ ๒.๙๙ ๐.๘๗ ๐ 

ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน๒ ๑๑๖ ๑๓ ๗ ๒๑ ๑๙ ๑๙ ๑๖ ๑๕ ๖ ๑๑๖ ๒.๒๘ ๑.๐๕ ๐ 

ค๒๑๒๐๒ 
เสริมทกัษะ 
คณิตศาสตร์๒ 

๑๑๖ ๑๒ ๗ ๑๑ ๑๖ ๓๐ ๑๖ ๒๔ ๐ ๑๑๖ ๒.๑๙ ๒.๑๙ ๐ 

ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน๒ ๑๑๖ ๑๑ ๑๓ ๒๒ ๒๒ ๒๓ ๑๒ ๗ ๖ ๑๑๖ ๒.๔๓ ๐.๙๙ ๐ 

ว๒๐๒๐๒ 
เช้ือเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

๑๑๖ ๑๘ ๒๑ ๒๒ ๑๔ ๑๓ ๑๕ ๑๒ ๑ ๑๑๖ ๒.๖๕ ๑.๐๐ ๐ 

ส๒๑๑๐๔ สงัคมศึกษา๒ ๑๑๖ ๑๗ ๔ ๑๗ ๑๙ ๘ ๗ ๓๔ ๑๐ ๑๑๖ ๒.๐๘ ๑.๒๒ ๐ 

ส๒๑๑๐๕ พระพุทธศาสนา๒ ๑๑๖ ๒ ๙ ๒๙ ๒๕ ๒๔ ๒๗ ๐ ๐ ๑๑๖ ๒.๓๙ ๐.๖๗ ๐ 

ส๒๑๑๐๖ ประวติัศาสตร์๒ ๑๑๖ ๓๒ ๖ ๑๐ ๒๑ ๒๕ ๘ ๕ ๙ ๑๑๖ ๒.๕๗ ๑.๑๘ ๐ 

ส๒๐๒๓๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๑๑๖ ๐ ๑๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๑๑๖ ๓.๔๖ ๐.๓๓ ๐ 

พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา๒ ๑๑๖ ๓๖ ๓๔ ๑๐ ๔ ๑๐ ๖ ๑๖ ๐ ๑๑๖ ๓.๐๐ ๑.๐๗ ๐ 

พ๒๑๑๐๔ เซปักตะกร้อ ๑๑๖ ๓๖ ๒๙ ๓๕ ๑ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๑๑๖ ๓.๓๐ ๐.๖๔ ๐ 

ศ๒๑๑๐๓ ทศันศิลป์๒ ๑๑๖ ๙ ๒๕ ๓๐ ๑๓ ๑๓ ๑๙ ๔ ๓ ๑๑๖ ๒.๖๓ ๐.๙๓ ๐ 

ศ๒๑๑๐๔ นาฏศิลป์๑ ๑๑๖ ๓๒ ๑๖ ๓๒ ๑๐ ๑๒ ๒ ๗ ๕ ๑๑๖ ๒.๙๒ ๑.๐๕ ๐ 

ง๒๐๒๔๒ 
การสร้างเวบ็เพจ 
ดว้ยโปรแกรม 

๑๑๖ ๖๗ ๑๘ ๒๑ ๕ ๔ ๑ ๐ ๐ ๑๑๖ ๓.๕๙ ๐.๕๘ ๐ 

ง๒๐๒๖๒ งานช่าง ๑๑๖ ๔๓ ๔๕ ๑๕ ๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑๑๖ ๓.๔๙ ๐.๕๓ ๐ 

ง๒๑๑๐๒ งานบา้น-งานประดิษฐ ์ ๑๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๖ ๙ ๑๖ ๑๔ ๒๖ ๐ ๑๑๖ ๒.๔๒ ๑.๐๘ ๐ 

อ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน๒ ๑๑๖ ๑๙ ๑๐ ๑๖ ๑๔ ๒๑ ๗ ๑๔ ๑๕ ๑๑๖ ๒.๒๕ ๑.๒๗ ๐ 

อ๒๑๒๐๒ ภาษาองักฤษฟัง-พดู ๒ ๑๑๖ ๕ ๕ ๑๗ ๑๕ ๒๒ ๓๓ ๑๙ ๐ ๑๑๖ ๒.๐๖ ๐.๘๒ ๐ 

จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน๑ ๑๑๖ ๒๒ ๑๐ ๘ ๖ ๑๐ ๓ ๕๗ ๐ ๑๑๖ ๒.๑๐ ๑.๒๓ ๐ 

รวม ๒,๓๒๐ ๔๕๖ ๔๑๙ ๓๗๘ ๒๔๘ ๓๑๔ ๒๐๕ ๒๔๓ ๕๗ ๒,๓๒๐ ๒.๖๘ ๑.๐๗ ๐ 

ร้อยละ ๒๓.๐๓ ๑๙.๐๑ ๑๗.๑๕ ๑๑.๒๕ ๑๔.๒๕ ๙.๓๐ ๑๑.๐๓ ๒.๕๙ ๑๐๐.๐๐ ๒.๙๒ 
  

 

ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓            ๕๔.๐๑ 
 

ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๒           ๔๓.๕๓ 
  

ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                      ๒.๔๖ 
  



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวนนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บการตดัสิน 

ผลการเรียน 
⎯X  . SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๓ ๑๓๓ ๒๑ ๓๙ ๓๙ ๑๙ ๘ ๗ ๐ ๐ ๑๓๓ ๓.๐๙ ๐.๖๖ ๐ 

ท๒๒๒๐๑ 
การอ่านและพิจารณา 
หนงัสือ๑ 

๑๓๓ ๕๖ ๑๕ ๒๙ ๑ ๒๖ ๐ ๖ ๐ ๑๓๓ ๓.๑๙ ๐.๘๙ ๐ 

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน๓ ๑๓๓ ๑๗ ๑๐ ๑๕ ๒๑ ๑๗ ๒๑ ๓๐ ๒ ๑๓๓ ๒.๒๓ ๑.๐๕ ๐ 

ค๒๒๒๐๑ เสริมทกัษะคณิตศาสตร์๓ ๑๓๓ ๒๐ ๘ ๑๘ ๑๘ ๒๖ ๑๖ ๒๐ ๗ ๑๓๓ ๒.๒๘ ๑.๑๐ ๐ 

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน๓ ๑๓๓ ๔ ๓ ๑๐ ๑๖ ๒๖ ๒๒ ๕๒ ๐ ๑๓๓ ๑.๗๖ ๐.๘๑ ๐ 

ว๒๒๒๐๑ 
เริมตน้กบัโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

๑๓๓ ๖๙ ๙ ๑๒ ๑๑ ๑๕ ๓ ๑๐ ๔ ๑๓๓ ๓.๑๒ ๑.๑๓ ๐ 

ส๒๒๑๐๑ สงัคมศึกษา๓ ๑๓๓ ๑๐ ๒๑ ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๒๐ ๒๘ ๙ ๑๓๒ ๒.๑๔ ๑.๑๕ ๑ 

ส๒๒๑๐๒ พระพุทธศาสนา๓ ๑๓๓ ๑๗ ๔ ๒๓ ๒๓ ๓๔ ๒๘ ๔ ๐ ๑๓๓ ๒.๔๒ ๐.๘๔ ๐ 

ส๒๒๑๐๓ ประวติัศาสตร์๓ ๑๓๓ ๓๙ ๑๓ ๑๗ ๕ ๑๑ ๙ ๓๑ ๘ ๑๓๓ ๒.๔๙ ๑.๓๓ ๐ 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา๓ ๑๓๓ ๒๔ ๑๘ ๒๐ ๑๕ ๑๖ ๙ ๒๘ ๓ ๑๓๓ ๒.๔๘ ๑.๑๔ ๐ 

พ๒๒๑๐๒ ตะกร้อวง ๑๓๓ ๑๐๓ ๐ ๓๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๓ ๓.๗๗ ๐.๔๒ ๐ 

ศ๒๒๑๐๑ ทศันศิลป์๓ ๑๓๓ ๒ ๕ ๓๑ ๓๓ ๘ ๙ ๓๔ ๑๑ ๑๓๓ ๑.๙๙ ๑.๐๒ ๐ 

ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี-นาฎศิลป์๓ ๑๓๓ ๓๑ ๒๒ ๑๒ ๔ ๘ ๑๒ ๓๘ ๕ ๑๓๒ ๒.๔๒ ๑.๓๐ ๑ 

ง๒๐๒๖๓ ช่างเช่ือมไฟฟ้า ๑๓๓ ๗๔ ๑ ๓๔ ๑๘ ๒ ๔ ๐ ๐ ๑๓๓ ๓.๔๓ ๐.๗๐ ๐ 

ง๒๐๒๖๔ งานหตัถศิลป์ ๑๓๓ ๓๖ ๒๖ ๒๘ ๑๔ ๒๘ ๐ ๑ ๐ ๑๓๓ ๓.๐๙ ๐.๗๖ ๐ 

ง๒๒๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ๒ ๑๓๓ ๑๙ ๖ ๑๘ ๒๓ ๒๐ ๑๔ ๒๘ ๕ ๑๓๓ ๒.๒๔ ๑.๐๙ ๐ 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน๓ ๑๓๓ ๒๑ ๑๙ ๑๕ ๑๒ ๑๙ ๓๐ ๑๗ ๐ ๑๓๓ ๒.๔๕ ๑.๐๔ ๐ 

อ๒๒๒๐๑ ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน๑ ๑๓๓ ๓๔ ๔ ๑๑ ๑๓ ๑๐ ๗ ๕๔ ๐ ๑๓๓ ๒.๒๖ ๑.๒๕ ๐ 

I๒๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้ฯ ๑๓๓ ๒๓ ๘ ๑๐ ๒๑ ๒๔ ๑๙ ๒๘ ๐ ๑๓๓ ๒.๓๑ ๑.๐๕ ๐ 

รวม ๒,๕๒๗ ๕๙๗ ๒๒๓ ๓๗๘ ๒๖๐ ๒๘๘ ๒๑๑ ๓๘๑ ๕๔ ๒,๕๒๕ ๒.๖๐ ๑.๑๔ ๒ 

ร้อยละ ๒๔.๙๖ ๙.๓๒ ๑๕.๘๐ ๑๐.๘๗ ๑๒.๐๔ ๘.๘๒ ๑๕.๙๓ ๒.๒๖ ๙๙.๙๒ ๒.๖๐   

ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓           ๕๐.๐๘ 
 

ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๑           ๔๗.๖๖ 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                      ๒.๔๖ 
 
 

  



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๒ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวนนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บการตดัสิน 

ผลการเรียน 
⎯X  . SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๔ ๑๓๓ ๒๖ ๒๓ ๓๗ ๒๑ ๙ ๑๓ ๔ ๐ ๑๓๓ ๒.๙๓ ๐.๘๓ ๐ 

ท๒๒๒๐๒ 
การอ่านและพิจารณา 
หนงัสือ๒ 

๑๓๓ ๒๙ ๓๒ ๓๑ ๗ ๒๖ ๔ ๔ ๐ ๑๓๓ ๓.๐๑ ๐.๘๒ ๐ 

ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน๔ ๑๓๓ ๑๒ ๓ ๑๓ ๑๘ ๒๘ ๒๐ ๑๓ ๒๕ ๑๓๒ ๑.๘๓ ๑.๑๙ ๑ 

ค๒๒๒๐๒ 
เสริมทกัษะ
คณิตศาสตร์๔ 

๑๓๓ ๖ ๑๒ ๑๖ ๑๙ ๒๕ ๒๑ ๑๐ ๒๔ ๑๓๓ ๑.๙๐ ๑.๑๗ ๐ 

ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑๓๓ ๙ ๑๑ ๒๖ ๒๔ ๒๓ ๒๒ ๑๗ ๐ ๑๓๒ ๒.๓๔ ๐.๘๗ ๑ 

ว๒๐๒๐๔ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑๓๓ ๒๙ ๑๑ ๑๔ ๑๙ ๗ ๑๖ ๓๔ ๒ ๑๓๒ ๒.๓๙ ๑.๑๘ ๑ 

ส๒๒๑๐๔ สงัคมศึกษา๔ ๑๓๓ ๓๐ ๑๗ ๑๐ ๔ ๖ ๑๑ ๒๙ ๒๕ ๑๓๒ ๒.๑๐ ๑.๕๑ ๑ 

ส๒๒๑๐๕ พระพุทธศาสนา๔ ๑๓๓ ๑๓ ๑๓ ๒๒ ๒๑ ๙ ๑๙ ๓๕ ๐ ๑๓๒ ๒.๒๕ ๑.๐๓ ๑ 

ส๒๒๑๐๖ ประวติัศาสตร์๔ ๑๓๓ ๔๑ ๙ ๑๔ ๖ ๑๓ ๓ ๒๒ ๒๔ ๑๓๒ ๒.๓๑ ๑.๕๒ ๑ 

ส๒๐๒๓๔ หนา้ท่ีพลเมือง๔ ๑๓๓ ๔๘ ๑๗ ๓๑ ๑๘ ๑๓ ๒ ๑ ๒ ๑๓๒ ๓.๑๘ ๐.๘๔ ๑ 

พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา๔ ๑๓๓ ๑๘ ๖๐ ๒๕ ๑๖ ๙ ๕ ๐ ๐ ๑๓๓ ๓.๑๘ ๐.๖๓ ๐ 

พ๒๒๑๐๔ ฟุตบอล ๑๓๓ ๒๑ ๓๔ ๕๑ ๖ ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๑๓๓ ๓.๑๑ ๐.๖๒ ๐ 

ศ๒๒๑๐๓ ทศันศิลป์๔ ๑๓๓ ๒๖ ๔๕ ๒๕ ๙ ๒ ๘ ๗ ๑๑ ๑๓๓ ๒.๘๗ ๑.๑๘ ๐ 

ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี-นาฎศิลป์๔ ๑๓๓ ๒๐ ๘ ๑๕ ๑๒ ๒๐ ๒๔ ๑๒ ๒๑ ๑๓๒ ๒.๐๕ ๑.๒๘ ๑ 

ง๒๒๒๔๓ 
โปรแกรมตาราง 
การทาํงาน 

๑๓๓ ๑๗ ๔๒ ๒๕ ๑๖ ๒๔ ๐ ๘ ๑ ๑๓๓ ๒.๙๐ ๐.๘๕ ๐ 

ง๒๒๑๐๒ งานเกษตร ๑๓๓ ๒๗ ๗๔ ๓๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๔๘ ๐.๓๔ ๑ 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน๔ ๑๓๓ ๑๖ ๕ ๒๑ ๒๓ ๑๔ ๒๗ ๒๗ ๐ ๑๓๓ ๒.๒๔ ๐.๙๘ ๐ 

อ๒๓๒๐๑ 
ภาษาองักฤษ 
อ่าน-เขียน๒ 

๑๓๓ ๒๒ ๘ ๙ ๙ ๘ ๑๑ ๖๖ ๐ ๑๓๓ ๑.๙๘ ๑.๑๘ ๐ 

I๒๐๒๐๒ 
การส่ือสารและ 
การนาํเสนอ 

๑๓๓ ๖๒ ๑๗ ๒๒ ๔ ๑๔ ๑๔ ๐ ๐ ๑๓๓ ๓.๒๕ ๐.๘๙ ๐ 

รวม ๒,๕๒๗ ๔๗๒ ๔๔๑ ๔๓๗ ๒๕๓ ๒๗๑ ๒๒๐ ๒๘๙ ๑๓๕ ๒,๕๑๘ ๒.๖๐ ๑.๑๖ ๙ 

ร้อยละ ๑๘.๗๕ ๑๗.๕๑ ๑๗.๓๖ ๑๐.๐๕ ๑๐.๗๖ ๘.๗๔ ๑๑.๔๘ ๕.๓๖ ๙๙.๖๔ ๒.๖๐   

                     ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓            ๕๓.๖๑ 

                     ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๒           ๔๑.๐๒ 
  

                     ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                       ๕.๓๖ 
  



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๓ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน 
จาํนวนนกัเรียน 

ท่ีไดรั้บ 
การตดัสิน 
ผลการเรียน 

⎯X  . SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๖ ๑๓๐ ๕๔ ๒๐ ๑๓ ๑๓ ๖ ๔ ๑๓ ๖ ๑๒๙ ๓.๐๑ ๑.๑๙ ๑ 

ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน๖ ๑๓๐ ๒๔ ๑๘ ๑๗ ๑๘ ๑๖ ๑๓ ๒๓ ๑ ๑๓๐ ๒.๕๓ ๑.๐๘ ๐ 

ค๒๓๒๐๒ 
เสริมทกัษะ
คณิตศาสตร์๖ 

๑๓๐ ๑๕ ๑๐ ๑๙ ๑๓ ๒๑ ๑๖ ๑๒ ๒๓ ๑๒๙ ๒.๐๓ ๑.๒๘ ๑ 

ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน๖ ๑๓๐ ๖ ๔ ๘ ๑๙ ๑๘ ๒๗ ๓๑ ๑๗ ๑๓๐ ๑.๖๗ ๑.๐๓ ๐ 

ว๒๐๒๐๖ 
วิทยาศาสตร์กบั 
ส่ิงแวดลอ้ม 

๑๓๐ ๕ ๒๒ ๓๒ ๒๒ ๑๓ ๑๐ ๑๑ ๑๔ ๑๒๙ ๒.๓๓ ๑.๑๒ ๑ 

ส๒๓๑๐๔ สงัคมศึกษา๖ ๑๓๐ ๑๒ ๑๗ ๒๗ ๓๒ ๑๑ ๑๑ ๕ ๑๔ ๑๒๙ ๒.๔๒ ๑.๑๒ ๑ 

ส๒๓๑๐๕ พระพุทธศาสนา๖ ๑๓๐ ๔๒ ๒๕ ๒๐ ๙ ๑๓ ๒๐ ๐ ๐ ๑๒๙ ๓.๐๕ ๐.๙๒ ๑ 

ส๒๓๑๐๖ ประวติัศาสตร์๖ ๑๓๐ ๒๔ ๒๓ ๑๘ ๑๘ ๕ ๑๓ ๗ ๒๒ ๑๓๐ ๒.๔๐ ๑.๓๘ ๐ 

ส๒๐๒๓๖ หนา้ท่ีพลเมือง๖ ๑๓๐ ๙๐ ๖ ๒ ๒ ๒ ๖ ๖ ๑๕ ๑๒๙ ๓.๑๙ ๑.๔๓ ๑ 

พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา๖ ๑๓๐ ๒๘ ๓๕ ๒๗ ๑๘ ๘ ๖ ๓ ๕ ๑๓๐ ๒.๙๙ ๐.๙๖ ๐ 

พ๒๓๑๐๔ กระบ่ีกระบอง ๑๓๐ ๖๖ ๓๕ ๒ ๐ ๐ ๑ ๒๖ ๐ ๑๓๐ ๓.๒๓ ๑.๑๖ ๐ 

ศ๒๐๒๐๔ นาฎศิลป์เบด็เตลด็ ๑๓๐ ๓๓ ๓๑ ๒๙ ๖ ๔ ๘ ๙ ๙ ๑๒๙ ๒.๘๘ ๑.๑๘ ๑ 

ศ๒๓๑๐๓ ทศันศิลป์๖ ๑๓๐ ๒ ๓๒ ๔๓ ๖ ๓ ๖ ๒๒ ๑๖ ๑๓๐ ๒.๓๒ ๑.๒๔ ๐ 

ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์๖ ๑๓๐ ๘๗ ๖ ๘ ๕ ๕ ๕ ๑๓ ๐ ๑๒๙ ๓.๓๘ ๑.๐๔ ๑ 

ง๒๐๒๖๗ ช่างซ่อมจกัรยานยนต ์ ๑๓๐ ๕๓ ๓๔ ๒๔ ๑๖ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑๒๙ ๓.๔๕ ๐.๖๒ ๑ 

ง๒๓๑๐๒ โครงงานอาชีพ ๑๓๐ ๒๗ ๖๕ ๑๓ ๖ ๔ ๓ ๐ ๑๒ ๑๓๐ ๓.๐๙ ๑.๑๒ ๐ 

อ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน๖ ๑๓๐ ๔๓ ๑๔ ๑๐ ๑๕ ๑๗ ๓๐ ๑ ๐ ๑๓๐ ๒.๘๓ ๑.๐๒ ๐ 

อ๒๓๒๐๒ 
ภาษาองักฤษ 
อ่าน-เขียน๔ 

๑๓๐ ๙ ๗ ๖ ๑๕ ๑๑ ๑๑ ๗๐ ๑ ๑๓๐ ๑.๗๓ ๐.๙๙ ๐ 

I๒๐๒๐๒ 
การส่ือสารและ 
การนาํเสนอ 

๑๓๐ ๖๖ ๑๘ ๑๗ ๘ ๗ ๐ ๑๔ ๐ ๑๓๐ ๓.๒๘ ๐.๙๘ ๐ 

รวม ๑,๙๕๐ ๕๔๑ ๓๑๘ ๒๘๙ ๑๙๗ ๑๒๖ ๑๔๖ ๑๘๑ ๑๔๓ ๑,๙๔๑ ๒.๗๒ ๑.๒๔ ๙ 

ร้อยละ ๒๗.๘๗ ๑๖.๓๘ ๑๔.๘๙ ๑๐.๑๕ ๖.๔๙ ๗.๕๒ ๙.๓๓ ๗.๓๗ ๙๙.๕๔ ๒.๗๒ 
 

๐.๔๖ 

ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓          ๕๙.๑๔ 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๒          ๓๓.๔๙ 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                    ๗.๓๗ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวน
นกัเรียน 
ท่ีไดรั้บ 
การตดัสิน 
ผลการ
เรียน 

⎯X  . SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๑ ๑๐๘ ๑๕ ๑๕ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๑๔ ๒๔ ๕ ๑๐๘ ๒.๒๖ ๑.๑๗ ๐ 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน๑ ๑๐๘ ๑๑ ๙ ๑๔ ๑๘ ๑๙ ๑๕ ๒๑ ๐ ๑๐๗ ๒.๒๘ ๐.๙๖ ๑ 

ค๓๑๒๐๑ 
เสริมทกัษะคณิต 
ศาสตร์๑ 

๑๐๘ ๑๑ ๑ ๕ ๑๒ ๑๒ ๕ ๔๓ ๑๘ ๑๐๗ ๑.๕๖ ๑.๑๘ ๑ 

ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑๐๘ ๘ ๙ ๑๙ ๑๑ ๒๓ ๒๔ ๑๔ ๐ ๑๐๘ ๒.๒๖ ๐.๙๐ ๐ 

ว๓๑๑๐๒ เคมีพื้นฐาน ๑๐๘ ๕ ๑๗ ๑๖ ๑๘ ๒๓ ๒๔ ๕ ๐ ๑๐๘ ๒.๔๐ ๐.๘๒ ๐ 

ว๓๑๑๐๓ ชีววิทยาพื้นฐาน ๑๐๘ ๓ ๗ ๑๕ ๒๙ ๓๕ ๑๘ ๑ ๐ ๑๐๘ ๒.๓๓ ๐.๖๓ ๐ 

ว๓๑๑๐๔ โลกดาราศาสตร์ฯ ๑๐๘ ๒ ๐ ๘ ๑๑ ๒๐ ๒๙ ๓๗ ๐ ๑๐๗ ๑.๖๘ ๐.๗๐ ๑ 

ส๓๐๒๔๒ เศรษฐกิจพอเพียง๑ ๑๐๘ ๑๘ ๔๙ ๓๘ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๘ ๓.๓๘ ๐.๓๘ ๐ 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา๑ ๑๐๘ ๑๙ ๕๐ ๓๔ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๘ ๓.๓๘ ๐.๓๙ ๐ 

ส๓๐๒๐๑ พระพทุธศาสนา๑ ๑๐๘ ๔๑ ๑๙ ๒๓ ๑๐ ๘ ๓ ๓ ๐ ๑๐๗ ๓.๒๕ ๐.๘๐ ๑ 

ส๓๑๑๐๒ ประวติัศาสตร์๑ ๑๐๘ ๖๔ ๒๕ ๘ ๕ ๑ ๒ ๒ ๐ ๑๐๗ ๓.๖๒ ๐.๖๔ ๑ 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา๑ ๑๐๘ ๔๔ ๓๕ ๒๑ ๔ ๒ ๑ ๐ ๐ ๑๐๗ ๓.๕๒ ๐.๕๒ ๑ 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา๑ ๑๐๘ ๔๘ ๒๖ ๒๓ ๗ ๒ ๐ ๑ ๐ ๑๐๗ ๓.๕๐ ๐.๕๘ ๑ 

ง๓๐๒๔๑ การเขียนโปรแกรมฯ ๑๐๘ ๔๗ ๑๓ ๑๑ ๘ ๑๔ ๒ ๙ ๒ ๑๐๖ ๓.๐๘ ๑.๐๘ ๒ 

ง๓๑๑๐๑ ทกัษะการดาํรงชีวิต ๑๐๘ ๔๙ ๑๖ ๒๗ ๗ ๘ ๐ ๐ ๐ ๑๐๗ ๓.๔๓ ๐.๖๔ ๑ 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษพื้นฐาน๑ ๑๐๘ ๑๓ ๓ ๘ ๙ ๒๓ ๑๖ ๓๕ ๐ ๑๐๗ ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๑ 

อ๓๑๒๐๑ ภาษาองักฤษฟัง-พดู๑ ๑๐๘ ๑๐ ๑๐ ๖ ๑๒ ๑๕ ๑๘ ๓๗ ๐ ๑๐๘ ๒.๐๑ ๑.๐๒ ๐ 

จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน๑ ๑๐๘ ๒๓ ๗ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๔๐ ๒ ๑๐๘ ๒.๒๒ ๑.๒๔ ๐ 

รวม ๑,๙๔๔ ๔๓๑ ๓๑๑ ๒๙๙ ๑๘๗ ๒๒๗ ๑๗๙ ๒๗๒ ๒๗ ๑,๙๓๓ ๒.๖๘ ๑.๐๙ ๑๑ 

ร้อยละ ๒๒.๓๐ ๑๖.๐๙ ๑๕.๔๗ ๙.๖๗ ๑๑.๗๔ ๙.๒๖ ๑๔.๐๗ ๑.๔๐ ๙๙.๔๓ ๒.๖๘ 
 

๐.๕๗ 

 

 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓               ๕๓.๘๕  

 ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๑               ๔๔.๗๕ 
  

 ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                          ๑.๔๐ 
  

     

 

 
 
 

   



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๕ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓          ๕๕.๑๕ 
 ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๒          ๓๙.๘๕ 
 ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                      ๕.๐๐ 
 

  

 
 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวนนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บ 
การตดัสิน 
ผลการเรียน 

⎯X  . SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๒ ๑๐๘ ๓๑ ๑๖ ๑๑ ๓ ๘ ๗ ๑๒ ๒๐ ๑๐๘ ๒.๔๐ ๑.๕๒ ๐ 

ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน๒ ๑๐๘ ๓๐ ๒๔ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๑๒ ๙ ๑๐๘ ๒.๖๙ ๑.๓๐ ๐ 

ค๓๑๒๐๒ 
เสริมทกัษะ
คณิตศาสตร์๒ 

๑๐๘ ๑๒ ๕ ๑๒ ๑๒ ๙ ๑๘ ๑๓ ๒๗ ๑๐๘ ๑.๗๕ ๑.๓๔ ๐ 

ว๓๐๒๐๖ โลกดาราศาสตร์ฯ ๑๐๘ ๒ ๓ ๖ ๒๓ ๒๙ ๒๒ ๑๖ ๗ ๑๐๘ ๑.๘๖ ๐.๘๓ ๐ 

ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์๑ ๑๐๘ ๑ ๕ ๑๘ ๓๑ ๑๗ ๑๘ ๑๗ ๐ ๑๐๗ ๒.๑๖ ๐.๗๕ ๑ 

ว๓๐๒๒๑ เคมี๑ ๑๐๘ ๑๐ ๑๒ ๑๙ ๑๖ ๑๖ ๑๒ ๒๒ ๐ ๑๐๗ ๒.๓๕ ๐.๙๘ ๑ 

ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา๑ ๑๐๘ ๑๘ ๑๒ ๒๓ ๒๖ ๑๕ ๑๐ ๒ ๐ ๑๐๖ ๒.๗๘ ๐.๘๐ ๒ 

ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา๒ ๑๐๘ ๒ ๑๕ ๓๘ ๒๓ ๘ ๑๐ ๑๒ ๐ ๑๐๘ ๒.๕๕ ๐.๗๙ ๐ 

ส๓๐๒๐๒ พระพทุธศาสนา๒ ๑๐๘ ๗๐ ๓๑ ๐ ๑ ๖ ๐ ๐ ๐ ๑๐๘ ๓.๗๓ ๐.๔๙ ๐ 

ส๓๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์๒ ๑๐๘ ๒๕ ๒๖ ๒๑ ๑๙ ๑๑ ๔ ๐ ๒ ๑๐๘ ๓.๐๕ ๐.๘๓ ๐ 

ส๓๐๒๓๑ หนา้ท่ีพลเมือง๑ ๑๐๘ ๘๓ ๒๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๘ ๓.๘๘ ๐.๒๑ ๐ 

พ๓๑๑๐๒ ฟุตบอล ๑๐๘ ๕๕ ๑๓ ๒๗ ๓ ๒ ๓ ๕ ๐ ๑๐๘ ๓.๔๐ ๐.๘๑ ๐ 

ศ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษา๒ ๑๐๘ ๑๓ ๑๘ ๑๕ ๒๒ ๑๐ ๑๐ ๖ ๑๔ ๑๐๘ ๒.๓๗ ๑.๒๓ ๐ 

ง๓๐๒๔๒ 
โปรแกรมเพื่อการ
จดัการฯ 

๑๐๘ ๔๔ ๑๘ ๑๒ ๙ ๘ ๕ ๒ ๑๐ ๑๐๘ ๒.๙๙ ๑.๒๕ ๐ 

ง๓๑๑๐๒ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑๐๘ ๑๐๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๘ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ 

อ๓๑๑๐๒ ภาษาองักฤษพื้นฐาน๒ ๑๐๘ ๘ ๘ ๘ ๗ ๑๙ ๘ ๔๒ ๘ ๑๐๘ ๑.๗๙ ๑.๑๐ ๐ 

อ๓๑๒๐๒ ภาษาองักฤษฟัง-พดู๒ ๑๐๘ ๑๒ ๑๐ ๑๐ ๑๘ ๒๔ ๑๔ ๒๐ ๐ ๑๐๘ ๒.๒๙ ๐.๙๖ ๐ 

จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน๒ ๑๐๘ ๕๔ ๘ ๑๓ ๘ ๑๑ ๕ ๙ ๐ ๑๐๘ ๓.๑๖ ๑.๐๒ ๐ 

รวม ๑,๙๔๔ ๕๗๘ ๒๔๙ ๒๔๓ ๒๒๖ ๒๐๓ ๑๕๔ ๑๙๐ ๙๗ ๑,๙๔๐ ๒.๗๓ ๑.๑๙ ๔ 

ร้อยละ ๒๙.๙๐ ๑๒.๘๘ ๑๒.๕๗ ๑๑.๖๙ ๑๐.๕๐ ๗.๙๗ ๙.๘๓ ๕.๐๒ ๙๙.๗๙ ๒.๗๕  ๐.๒๑ 

 
 

              



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๖ 

                      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวนนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บ 
การตดัสิน 
ผลการเรียน 

⎯X  . SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๓ ๑๒๐ ๔๐ ๒๖ ๒๓ ๑๐ ๑๕ ๒ ๔ ๐ ๑๒๐ ๓.๑๘ ๐.๘๒ ๐ 

ท๓๒๑๐๑ การเขียนเรียงความขั้นสูง๓ ๑๒๐ ๒๓ ๔๗ ๒๓ ๕ ๑๔ ๖ ๒ ๐ ๑๒๐ ๓.๑๔ ๐.๗๖ ๐ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน๓ ๑๒๐ ๑๑ ๖ ๑๒ ๒๑ ๓๑ ๒๑ ๑๘ ๐ ๑๒๐ ๒.๒๑ ๐.๘๘ ๐ 

ค๓๒๒๐๑ เสริมทกัษะคณิตศาสตร์๓ ๑๒๐ ๒๐ ๒๓ ๒๔ ๓๑ ๑๖ ๔ ๑ ๑ ๑๒๐ ๒.๙๑ ๐.๗๗ ๐ 

ว๓๐๒๐๗ โลกดาราศาสตร์ฯ๒ ๑๒๐ ๑๓ ๒๑ ๑๗ ๑๖ ๒๑ ๑๙ ๑๒ ๑ ๑๒๐ ๒.๔๙ ๐.๙๗ ๐ 

ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์๒ ๑๒๐ ๙ ๙ ๒๒ ๒๖ ๓๕ ๑๑ ๖ ๑ ๑๑๙ ๒.๔๕ ๐.๗๙ ๑ 

ว๓๐๒๒๒ เคมี๒ ๑๒๐ ๒๐ ๗ ๑๘ ๒๔ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๐ ๑๑๙ ๒.๔๕ ๑.๐๐ ๑ 

ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา๒ ๑๒๐ ๔ ๘ ๒๐ ๑๐ ๑๘ ๒๗ ๓๓ ๐ ๑๒๐ ๑.๙๙ ๐.๙๐ ๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา๓ ๑๒๐ ๕๔ ๓๔ ๑๗ ๑ ๓ ๔ ๗ ๐ ๑๒๐ ๓.๔๐ ๐.๘๔ ๐ 

ส๓๐๒๐๓ พระพทุธศาสนา๒ ๑๒๐ ๕๒ ๑๕ ๑๔ ๑๐ ๑๔ ๑๐ ๕ ๐ ๑๒๐ ๓.๑๓ ๐.๙๗ ๐ 

ส๓๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์๓ ๑๒๐ ๘ ๕๐ ๔๘ ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒๐ ๓.๒๒ ๐.๓๙ ๐ 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา๓ ๑๒๐ ๗๘ ๑๗ ๑๓ ๕ ๖ ๑ ๐ ๐ ๑๒๐ ๓.๖๔ ๐.๖๐ ๐ 

ง๓๒๑๐๑ การออกแบบและเทคโนโลย ี ๑๒๐ ๓๙ ๓๐ ๒๖ ๑๔ ๕ ๓ ๒ ๑ ๑๒๐ ๓.๒๕ ๐.๗๗ ๐ 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาองักฤษพื้นฐาน๓ ๑๒๐ ๗ ๑๐ ๑๘ ๓๓ ๔๙ ๓ ๐ ๐ ๑๒๐ ๒.๕๒ ๐.๖๒ ๐ 

อ๓๒๒๐๑ ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน๑ ๑๒๐ ๓๒ ๑๙ ๒๕ ๑๖ ๑๑ ๖ ๑๑ ๐ ๑๒๐ ๒.๙๓ ๐.๙๕ ๐ 

จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน๓ ๑๒๐ ๒๓ ๘ ๘ ๑๓ ๑๗ ๑๕ ๓๕ ๑ ๑๒๐ ๒.๒๓ ๑.๑๕ ๐ 

I๓๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้ฯ ๑๒๐ ๙๖ ๑๐ ๙ ๐ ๑ ๐ ๑ ๓ ๑๒๐ ๓.๗๔ ๐.๗๓ ๐ 

รวม ๒,๑๖๐ ๖๔๙ ๓๔๐ ๓๓๗ ๒๔๙ ๒๗๑ ๑๔๗ ๑๕๗ ๘ ๒,๑๕๘ ๒.๙๔ ๐.๙๘ ๒ 

ร้อยละ ๓๐.๐๗ ๑๕.๗๖ ๑๕.๖๒ ๑๑.๕๔ ๑๒.๕๖ ๖.๘๑ ๗.๒๘ ๐.๓๗ ๙๙.๙๑ ๒.๙๔  ๐.๐๙ 

 
 
 

  ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓          ๖๑.๔๕ 
 

ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๒          ๓๘.๑๘ 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                      ๐.๓๗ 

 

 
 

 
 

   
         

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๗ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวนนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บ 
การตดัสิน 
ผลการเรียน 

⎯X  . SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๔ ๑๒๐ ๘๙ ๑๑ ๙ ๑ ๕ ๒ ๑ ๑ ๑๑๙ ๓.๖๘ ๐.๗๑ ๑ 

ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน๔ ๑๒๐ ๒๓ ๒๒ ๒๕ ๒๓ ๑๕ ๗ ๔ ๑ ๑๒๐ ๒.๘๘ ๐.๘๖ ๐ 

ค๓๒๒๐๒ เสริมทกัษะคณิตศาสตร์๔ ๑๒๐ ๒๕ ๑๔ ๒๒ ๒๓ ๒๐ ๑๒ ๒ ๒ ๑๒๐ ๒.๗๗ ๐.๙๒ ๐ 

ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์๓ ๑๒๐ ๑๑ ๑๑ ๑๔ ๒๓ ๒๑ ๑๙ ๑๗ ๑ ๑๑๗ ๒.๓๐ ๐.๙๔ ๓ 

ว๓๐๒๒๓ เคมี๓ ๑๒๐ ๒๐ ๑๙ ๒๓ ๑๖ ๑๙ ๑๗ ๕ ๑ ๑๒๐ ๒.๗๐ ๐.๙๓ ๐ 

ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา๓ ๑๒๐ ๕ ๖ ๑๑ ๒๗ ๔๓ ๑๘ ๗ ๓ ๑๒๐ ๒.๑๘ ๐.๗๗ ๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา๔ ๑๒๐ ๙๒ ๑๔ ๗ ๔ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑๒๐ ๓.๗๖ ๐.๕๗ ๐ 

ส๓๐๒๐๔ พระพทุธศาสนา๔ ๑๒๐ ๑๓ ๒๒ ๑๗ ๒๕ ๑๕ ๑๗ ๘ ๓ ๑๒๐ ๒.๕๕ ๐.๙๗ ๐ 

ส๓๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์๔ ๑๒๐ ๒๗ ๓๔ ๑๐ ๒๐ ๒๑ ๒ ๕ ๑ ๑๒๐ ๒.๙๘ ๐.๘๙ ๐ 

ส๓๐๒๓๒ หนา้ท่ีพลเมือง๒ ๑๒๐ ๑๑๓ ๑ ๒ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๑๒๐ ๓.๙๐ ๐.๔๙ ๐ 

พ๓๒๑๐๒ เซปักตะกร้อ ๑๒๐ ๑๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ 

ศ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษา๔ ๑๒๐ ๕๙ ๔๔ ๑๒ ๐ ๐ ๔ ๐ ๑ ๑๒๐ ๓.๖๐ ๐.๖๑ ๐ 

ง๓๐๒๔๓ การสร้างและตดัต่อฯ ๑๒๐ ๓๓ ๓๕ ๑๕ ๑๒ ๔ ๒ ๕ ๑๔ ๑๒๐ ๒.๘๘ ๑.๒๘ ๐ 

ง๓๒๑๐๒ เกษตรน่ารู้ ๑๒๐ ๓๑ ๖๐ ๒๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒๐ ๓.๔๘ ๐.๔๗ ๐ 

อ๓๒๑๐๒ ภาษาองักฤษพื้นฐาน๔ ๑๒๐ ๗ ๑๐ ๑๓ ๒๙ ๒๓ ๒๙ ๘ ๑ ๑๒๐ ๒.๒๗ ๐.๘๒ ๐ 

อ๓๒๒๐๒ ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน๒ ๑๒๐ ๑๕ ๑๕ ๒๒ ๓๒ ๑๓ ๑๐ ๑๒ ๑ ๑๒๐ ๒.๖๐ ๐.๙๑ ๐ 

จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน๔ ๑๒๐ ๕๐ ๒๓ ๑๖ ๑๒ ๙ ๖ ๓ ๑ ๑๒๐ ๓.๒๔ ๐.๘๙ ๐ 

I๓๐๒๐๒ การส่ือสารและการนาํเสนอ ๑๒๐ ๕๓ ๑ ๐ ๔๙ ๐ ๔ ๐ ๑๓ ๑๒๐ ๒.๘๗ ๑.๒๖ ๐ 

รวม ๒,๑๖๐ ๗๘๖ ๓๔๒ ๒๔๖ ๒๙๖ ๒๑๒ ๑๕๐ ๗๗ ๔๗ ๒,๑๕๖ ๓.๐๔ ๑.๐๒ ๔ 

ร้อยละ ๔๒.๖๒ ๑๘.๕๕ ๑๓.๓๔ ๑๖.๐๕ ๑๑.๕๐ ๘.๑๓ ๔.๑๘ ๒.๕๕ ๙๙.๘๑ ๓.๕๖ 
 

๐.๔๖ 

 
  ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓          ๖๓.๖๑ 

 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๒          ๓๔.๐๙ 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                     ๒.๑๘ 

 

 

 
 
   

  



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๘ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ ภาคเรียนที ่๑   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวนนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บการ
ตดัสิน 

ผลการเรียน 

⎯X  . SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๕ ๑๓๒ ๓๕ ๓๔ ๓๙ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๓๐ ๐.๕๓ ๐ 

ค๓๓๒๐๑ เสริมทกัษะคณิตศาสตร์๕ ๑๓๒ ๖๕ ๔๐ ๑๔ ๖ ๔ ๒ ๐ ๐ ๑๓๑ ๓.๕๗ ๐.๕๗ ๑ 

ว๓๐๒๐๕ แม่เหลก็ไฟฟ้า๑ ๑๓๒ ๑๑ ๓ ๑๖ ๒๔ ๒๙ ๒๕ ๒๓ ๐ ๑๓๑ ๒.๑๕ ๐.๘๗ ๑ 

ว๓๐๒๒๕ ปริมาณสารสมัพนัธ์ ๑๓๒ ๑๑๕ ๑๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๑ ๓.๙๔ ๐.๑๖ ๑ 

ว๓๐๒๒๗ เคมีอุตสาหกรรม ๑๓๒ ๔๘ ๔๓ ๔๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๑ ๓.๕๓ ๐.๔๑ ๑ 

ว๓๐๒๔๕ พนัธุศาสตร์และวิวฒันาการ ๑๓๒ ๑๑ ๑๗ ๑๕ ๙ ๒๐ ๒๖ ๓๓ ๐ ๑๓๑ ๒.๑๖ ๑.๐๒ ๑ 

ส๓๐๒๐๘ กฎหมายใกลต้วั ๑๓๒ ๗๗ ๒๑ ๒๒ ๘ ๓ ๐ ๑ ๐ ๑๓๒ ๓.๕๙ ๐.๕๘ ๐ 

ส๓๓๑๐๑ สงัคมศึกษา๕ ๑๓๒ ๔๐ ๓๒ ๓๑ ๑๓ ๗ ๔ ๕ ๐ ๑๓๒ ๓.๒๐ ๐.๗๙ ๐ 

ส๓๐๒๐๕ พระพุทธศาสนา๕ ๑๓๒ ๙๐ ๑๐ ๑๐ ๑๗ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑๓๑ ๓.๖๓ ๐.๖๑ ๑ 

ส๓๐๒๘๒ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ๑ ๑๓๒ ๒๔ ๒๓ ๒๕ ๓๕ ๒๑ ๔ ๐ ๐ ๑๓๒ ๒.๙๓ ๐.๗๒ ๐ 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา๓ ๑๓๒ ๑๒๑ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๙๖ ๐.๑๔ ๐ 

ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา๕ ๑๓๒ ๒๙ ๑๐ ๒๔ ๓๔ ๒๔ ๕ ๕ ๑ ๑๓๒ ๒.๗๙ ๐.๘๖ ๐ 

ง๓๓๑๐๑ กราฟิกคอมพิวเตอร์ ๑๓๒ ๑๓๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๙๙ ๐.๑๓ ๐ 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน๕ ๑๓๒ ๑๖ ๒๘ ๓๑ ๓๖ ๑๒ ๔ ๔ ๑ ๑๓๒ ๒.๘๗ ๐.๗๖ ๐ 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาองักฤษรอบรู้๑ ๑๓๒ ๓๐ ๑๒ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๑๓ ๘ ๐ ๑๓๒ ๒.๗๓ ๐.๙๓ ๐ 

จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน๕ ๑๓๒ ๒๗ ๑๐ ๖ ๑๖ ๑๓ ๑๑ ๔๘ ๑ ๑๓๒ ๒.๒๑ ๑.๒๐ ๐ 

Is๓๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้ฯ ๑๓๒ ๒๔ ๒๓ ๒๕ ๓๕ ๒๑ ๔ ๐ ๐ ๑๓๒ ๒.๙๓ ๐.๗๒ ๐ 

รวม ๒,๑๑๒ ๘๗๐ ๓๑๐ ๒๙๔ ๒๔๖ ๑๖๒ ๙๔ ๑๒๗ ๓ ๒,๑๐๖ ๓.๑๖ ๐.๙๔ ๖ 

ร้อยละ ๔๑.๓๑ ๑๔.๗๒ ๑๓.๙๖ ๑๑.๖๘ ๗.๖๙ ๔.๔๖ ๖.๐๓ ๐.๑๔ ๙๙.๗๒ ๓.๑๖  ๐.๒๘ 

 
  ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓          ๖๙.๙๙ 

 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๒          ๒๙.๘๗ 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                     ๐.๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๖๙ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ ภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน 
นกัเรียน 
ท่ีเรียน 

จาํนวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน จาํนวนนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บการ
ตดัสิน 

ผลการเรียน 

⎯X  . SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๖ ๑๓๒ ๕๑ ๓๙ ๔๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๕๓ ๐.๔๒ ๐ 

ค๓๓๒๐๒ เสริมทกัษะคณิตศาสตร์๖ ๑๓๒ ๑๐๐ ๑๔ ๔ ๔ ๓ ๑ ๕ ๐ ๑๓๒ ๓.๖๙ ๐.๗๒ ๑ 

ว๓๐๒๐๖ แม่เหลก็ไฟฟ้า๒ ๑๓๒ ๔ ๕ ๒๐ ๒๕ ๒๓ ๔๗ ๗ ๐ ๑๓๒ ๒.๑๓ ๐.๗๓ ๑ 

ว๓๐๒๒๖ ชีวเคมี ๑๓๒ ๗๗ ๕๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๗๙ ๐.๒๕ ๑ 

ว๓๐๒๔๖ นิเวศวิทยาและชีวเคมี ๑๓๒ ๘๙ ๒๖ ๙ ๓ ๒ ๑ ๑ ๐ ๑๓๒ ๓.๗๓ ๐.๕๒ ๑ 

ว๓๐๒๔๘ พฤกษศาสตร์ ๑๓๒ ๑๐๘ ๑๖ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๘๘ ๐.๒๘ ๐ 

ส๓๐๒๒๘ อาเซียนศึกษา ๑๓๒ ๗๓ ๒๕ ๑๗ ๘ ๔ ๒ ๒ ๐ ๑๓๒ ๓.๕๔ ๐.๖๘ ๑ 

ส๓๓๑๐๒ สงัคมศึกษา๖ ๑๓๒ ๑๗ ๓๐ ๖๖ ๑๗ ๐ ๐ ๒ ๐ ๑๓๒ ๓.๑๕ ๐.๕๑ ๐ 

ส๓๐๒๐๖ พระพุทธศาสนา๖ ๑๓๒ ๑๓๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๑ 

ส๓๐๒๓๔ หนา้ท่ีพลเมือง๔ ๑๓๒ ๙๑ ๑๓ ๑๔ ๖ ๔ ๑ ๒ ๐ ๑๓๒ ๓.๖๕ ๐.๖๕ ๑ 

พ๓๓๑๐๒ เปตอง ๑๓๒ ๑๓๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๔.๐๐ ๐.๐๔ ๐ 

ศ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษา๖ ๑๓๒ ๘๙ ๑๖ ๑๗ ๕ ๓ ๒ ๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๖๗ ๐.๕๗ ๐ 

ง๓๓๑๐๒ โครงงานอาชีพ ๑๓๒ ๑๓๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๙๙ ๐.๐๙ ๑ 

อ๓๓๑๐๒ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน๖ ๑๓๒ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๓๑ ๑๘ ๒๐ ๑๖ ๑ ๑๓๒ ๒.๔๒ ๐.๙๔ ๐ 

อ๓๓๒๐๒ ภาษาองักฤษรอบรู้๒ ๑๓๒ ๖ ๑๗ ๑๔ ๒๗ ๒๘ ๒๑ ๑๙ ๐ ๑๓๒ ๒.๒๗ ๐.๘๖ ๐ 

จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน๖ ๑๓๒ ๕๒ ๑๕ ๒๑ ๑๔ ๑๔ ๖ ๑๐ ๐ ๑๓๒ ๓.๐๗ ๐.๙๘ ๐ 

รวม ๒,๑๑๒ ๑,๑๖๓ ๒๘๖ ๒๕๐ ๑๔๐ ๙๙ ๑๐๑ ๖๔ ๑ ๒,๑๐๔ ๓.๔๑ ๐.๘๕ ๘ 

ร้อยละ ๕๕.๒๘ ๑๓.๕๙ ๑๑.๘๘ ๖.๖๕ ๔.๗๑ ๔.๘๐ ๓.๐๔ ๐.๐๕ ๙๙.๖๒ ๓.๔๒  ๐.๓๘ 

   
  ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๓          ๘๐.๔๕ 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา่หรือเท่ากบั ๒          ๑๙.๒๐ 
ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                     ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                 รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร   หนา้ ๑๗๐ 

๔.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาต ิ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

สาระวิชา 
จาํนวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อยละ 
จาํนวนร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกวา่ขีดจาํกดัล่าง 

ภาษาไทย ๑๒๙ ๓๕.๒๐ ๘.๘๔ ๒๒.๘๑ ๓๕.๑๗ 
สังคมศึกษา ๑๒๙ ๔๖.๗๙ ๑๑.๖๑ ๒๙.๙๕ ๔๖.๗๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๙ ๒๗.๔๖ ๙.๖๖ ๒๔.๙๒ ๒๗.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๙ ๒๙.๖๕ ๑๒.๘๔ ๓๓.๑๓ ๒๙.๖๑ 
วทิยาศาสตร์ ๑๒๙ ๓๘.๖๒ ๑๒.๘๐ ๓๓.๐๒ ๓๘.๕๘ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑๒๙ ๕๙.๓๒ ๑๒.๖๙ ๓๒.๗๔ ๕๙.๒๘ 

ศิลปะ ๑๒๙ ๔๓.๑๔ ๑๐.๙๒ ๒๘.๑๗ ๔๓.๑๑ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑๒๙ ๔๕.๔๒ ๑๒.๓๓ ๓๑.๘๑ ๔๕.๓๘ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

สาระวิชา 
จาํนวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อยละ 
จาํนวนร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกวา่ขีดจาํกดัล่าง 

ภาษาไทย ๑๓๑ ๕๐.๗๖ ๑๕.๐๘ ๓๘.๙๑ ๕๐.๗๐ 
สังคมศึกษา ๑๓๑ ๓๖.๕๓ ๙.๕๑ ๒๔.๕๔ ๓๖.๔๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓๑ ๒๓.๔๔ ๑๑.๕๙ ๒๙.๙๐ ๒๓.๓๙ 
คณิตศาสตร์ ๑๓๑ ๒๑.๗๔ ๑๔.๕๘ ๓๗.๖๒ ๒๑.๖๘ 
วทิยาศาสตร์ ๑๓๑ ๓๒.๕๔ ๙.๕๑ ๒๓.๖๑ ๓๒.๕๐ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑๓๑ ๕๑.๙๔ ๑๒.๑๗ ๓๑.๔๐ ๕๑.๘๙ 

ศิลปะ ๑๓๑ ๓๔.๖๔ ๗.๙๖ ๒๐.๕๔ ๓๔.๖๑ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑๓๑ ๔๙.๐๑ ๑๒.๕๒ ๓๒.๓๐ ๔๘.๙๖ 
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 ๔.๓  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ระดบัชั้น 
จาํนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๑๗ ๗๗.๘๖ ๑๙.๔๗ ๒.๐๐ ๐.๖๗ 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๔ ๖๓.๘๕ ๓๓.๘๕ ๒.๓๐ ๐.๐๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๙ ๗๐.๙๒ ๒๘.๓๖ ๐.๗๒ ๐.๐๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๐๙ ๘๗.๓๐ ๑๑.๑๑ ๑.๕๙ ๐.๐๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๙ ๗๙.๘๕ ๒๐.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓๑ ๘๕.๘๔ ๑๓.๒๗ ๐.๘๙ ๐.๐๐ 

รวม ๗๓๙ ๔๖๕.๖๑ ๑๒๖.๒๐ ๗.๕ ๐.๖๗ 

เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๗๗.๖๐ ๒๑.๐๔ ๑.๒๕ ๐.๑๑ 
  
 ๔.๔  ผลการประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 

ระดบัชั้น 
จาํนวน นกัเรียน

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่านคิด วเิคราะห์ และเขียน) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๑๗ ๕๖ ๕๙ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๔ ๔๕ ๘๗ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๙ ๔๑ ๘๖ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๐๙ ๔๖ ๖๓ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๙ ๓๒ ๘๔ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓๑ ๓๗ ๖๒ - - 

รวม ๗๓๙ ๒๕๗ ๔๔๑ - - 
เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๓๖.๓๕ ๖๒.๓๘ - - 
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 ๔.๕  ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ระดบัชั้น 
จาํนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๑๗ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๔ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๙ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๐๙ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๙ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓๑ ๑๐๐ - 

รวม ๗๓๙ ๑๐๐ - 

เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

    
 ๔.๖  ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน ๕ ด้าน  

ระดบัชั้น 
จาํนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่านคิด วเิคราะห์ และเขียน) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๑๗ ๔๖.๐๐ ๗๓.๐๐ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๔ ๓๗.๐๐ ๑๐๕.๐๐ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๙ ๓๙.๐๐ ๙๐.๐๐ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๐๙ ๒๐.๐๐ ๙๒.๐๐ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๙ ๑๖.๐๐ ๑๐๔.๐๐ - - 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓๑ ๓๓.๐๐ ๙๙.๐๐ - - 

รวม ๗๓๙ ๑๙๑.๐๐ ๕๖๓.๐๐ - - 
เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๒๕.๓๓ ๗๔.๖๗ - - 

 



บทที ่๔ 
สรุปผลการพฒันาและการนําผลไปใช้ 

 
๑.  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี มีการจดัโครงสร้างระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  มีแผนการดาํเนินงานของโรงเรียน
อยา่งชดัเจนและมีการวางแผนจดัทาํโครงการ/กิจกรรมไดค้รอบคลุมทุกมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อขบัเคล่ือน 
สู่การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีไดก้าํหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์โดยเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การบริหารการจดัการศึกษา  และครูทุกคนไดมี้การพฒันาตนใหมี้คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี  เป็นผูมี้
ความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้น การดาํเนินงานตามกลไกท่ีเป็น
ระบบจึงส่งผลใหน้กัเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เป็นผูมี้สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   
มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ  สมเหตุสมผล   
มีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร มีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
โครงการ/ กจิกรรมทีป่ระสบผลสําเร็จ 

โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
สู่โลกกวา้งทางการศึกษา 
 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 

ค่ายคุณธรรมปรับพื้นฐานชีวิต ๑.  นกัเรียนและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม
เป็นอยา่งดี 
๒. คณะวิทยากรใหค้วามอนุเคราะห์จดักิจกรรมให้
นกัเรียนเป็นอยา่งดี 
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โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ทศันศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑.  นกัเรียนและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม

เป็นอยา่งดี 
๒. คณะวิทยากรใหค้วามอนุเคราะห์ดา้นความรู้ 
กบันกัเรียนเป็นอยา่งดี 
๓. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 

คุณธรรมจริยธรรม ๑.  นกัเรียนและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม
เป็นอยา่งดี 
๒. คณะวิทยากรใหค้วามอนุเคราะห์ดา้นความรู้ 
กบันกัเรียนเป็นอยา่งดี 
๓. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 

จรวจขวดนํ้า ๑.  นกัเรียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี 
๒. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 

พฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
เป็นอยา่งดี 

ร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใชท้รัพยากร ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู 
และทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเป็นอยา่งดี 

บูรณาการการเรียนรู้ทอ้งถ่ินจงัหวดักาํแพงเพชร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
เป็นอยา่งดี 

 
 



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๗๕ 

โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกวิชาการ ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 

เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
เป็นอยา่งดี 

พฒันาความเป็นเลิศทางดา้นนาฏศิลป์ ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
เป็นอยา่งดี 

การประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติและวสัดุ 
ในทอ้งถ่ินเพื่อสร้างทกัษะอาชีพในแก่นกัเรียน 
 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียนเป็นอยา่งดี 

งานประชาสมัพนัธ์ 
 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู 
บุคคลภายนอก และหน่วยงานราชการเป็นอยา่งดี 

ค่ายวิชาการเรียนรู้ผา่นพิพิธภณัฑก์ารแพทยศิ์ริราช ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน ผูป้กครอง คณะครู
เป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
เป็นอยา่งดี 

ทศันศึกษาพานอ้งท่องกรุงรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน ผูป้กครอง คณะครู
เป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
เป็นอยา่งดี 
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โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
พฒันาความเป็นเลิศทางดา้นดนตรี ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 

เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูเป็นอยา่งดี 

ตามรอยสุนทรภู่ครูกว ี ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  
เป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 

หอ้งเรียนแห่งคุณค่าหอ้งสาระภาษาไทย   ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 

พฒันาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจดัการเรียนรู้สู่
ครูมืออาชีพ 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 

ค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 

ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย บุคคลภายนอก และหน่วยงาน
ราชการเป็นอยา่งดีเป็นอยา่งดี 

ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อประชาธิปไตย ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลภายนอก และ
หน่วยงานราชการเป็นอยา่งดี 

 



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๗๗ 

โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
บูรณาการเรียนรู้วิถีถ่ินดินแดนเมืองพระพทุธชินราช ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 

เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 

ร้อยความสาํราญ ลา้นความรู้ สู่สวนนกชยันาท 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 

บนัทึกรักการอ่าน ๑.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  
เป็นอยา่งดี 

หอพกั...รักอ่าน ๑.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  
เป็นอยา่งดี 

บริจาคหนงัสือ ๑.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  
เป็นอยา่งดี 

หอ้งสมุดมลัติมีเดีย ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู 
เป็นอยา่งดี 

ประกวดยอดนกัอ่าน ๑.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลภายนอก และ
หน่วยงานราชการเป็นอยา่งดี 

จดัซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 

ค่ายชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ จงัหวดัปทุมธานี ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๗๘ 

โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ๑.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 

เป็นอยา่งดี 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานกัเรียน ๑.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  

เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจาก กกต. จงัหวดักาํแพงเพชร
เป็นอยา่งดี 

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๑.  ไดรั้บความร่วมมือจากคณะครูท่ีปรึกษาเป็นอยา่งดี 
ยิม้  ประนม  กม้ขาน  ความภูมิฐาน  นกัเรียน สว.กพ. ๑.  นกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังและเกิดความตระหนกั 

สามารถแสดงออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
๒.  ครูมีส่วนร่วมในการปลูกฝัง และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
๓.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 

TO  BE  NUMBER  ONE  (เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพ
ติด) 
 

๑.  นกัเรียนไดใ้หค้วามสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึนอยา่งหลากหลาย 
๒.  ครูใหโ้อกาสนกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถใน
ดา้นต่างๆ และไดส่้งเสริมต่อโดยการนาํไปฝึกซอ้มและ
ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัต่างๆต่อไป 

๓.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 

บริจาคโลหิต ๑.  มีการประชาสมัพนัธ์การบริจาคโลหิตท่ีดี 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร 
 

๑. นกัเรียน และบุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทร์กาํแพงเพชรใหค้วามร่วมมือ 
เป็นอยา่งดี 

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจาก คณะครู เป็นอยา่งดี 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  
เป็นอยา่งดี 



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๗๙ 

โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
กิจกรรม  สว.กพ. ปันรักใหโ้ลก ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 

เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  
เป็นอยา่งดี 

วนัสาํคญั ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  
เป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลภายนอก และ
หน่วยงานราชการเป็นอยา่งดี 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู 
เป็นอยา่งดี 

ทศันศึกษา จ. ชลบุรี ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน ผูป้กครอง คณะครู 
เป็นอยา่งดี 

ปัจฉิมนิเทศ ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน ผูป้กครอง คณะครู 
เป็นอยา่งดี 

ศึกษาดูงานศูนยก์ารเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู 
เป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากคณะครู ร.ร. เฉลิมพระ
เกียรติฯ พะเยาเป็นอยา่งดี 

 
 



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๘๐ 

โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ทบทวนความรู้ สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 

เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู  
เป็นอยา่งดี 

วนัสาํคญัของลูกเสือ-เนตรนารี 
 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเป็นอยา่งดี 

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเป็นอยา่งดี 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ 
 

๑.  ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการจดัทาํศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ 
๒.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 

ประชุม อบรม สมัมนา กลุ่ม ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากคณะครูเป็นอยา่งดี 

สปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู 
เป็นอยา่งดี 

การแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียน 
 

๑.  นกัเรียนใหค้วามสนใจกิจกรรมกีฬาสี 
๒.  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากทางโรงเรียน 
และคณะครู 
๓.  ไดรั้บการสนบัสนุนจากร้านคา้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
๔.  คณะครูมีส่วนในกิจกรรมอยา่งทัว่ถึง 
๕.  นกัเรียนแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

 



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๘๑ 

โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
บูรณาการการเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอยา่งมีคุณภาพ 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 

กิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจีน  Chinese  
Day  Camp 

 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา  (English  
Academic  Tournament) 
 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
เป็นอยา่งดี 

ค่ายภาษาองักฤษ“สะกิดต่อมความกลา้”   
 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 

พฒันาหอ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอยา่งดี 

วนัคริสตม์าส  Christmas Day ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอยา่งดี 
๓.  ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มบริหารวิชาการ 
เป็นอยา่งดี 

 
 



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๘๒ 

โครงการ/ กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ทศันศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอยา่งมีคุณภาพ 

๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน คณะครู ผูป้กครอง 
และคณะวิทยากรเป็นอยา่งดี 

กิจกรรมพฒันางานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโรงเรียน 
เป็นอยา่งดี 
๒.  ไดรั้บความร่วมมือจากคณะครูเป็นอยา่งดี 

 
โครงการ/กจิกรรมทีไ่ม่ประสบผลสําเร็จ 

โครงการ/ กจิกรรม สาเหตุ 
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อรองรับการ
ทดสอบระดบัชาติ 

สถานท่ีในการจดักิจกรรมไม่เอ้ืออาํนวย 

เยีย่มบา้นนกัเรียน ครูไม่ค่อยออกเยีย่มบา้นนกัเรียน เน่ืองจากนกัเรียน
หลายคนมาจากพ้ืนท่ีไกล 

สวนพฤกษศาสตร์ 
 

สถานศึกษาขาดความพร้อมในการเกบ็รวบรวมพรรณ
ไมท่ี้ถูกตอ้งและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

พฒันาครูดา้นการผลิตส่ือการจดัการเรียนรู้ ระยะเวลาไม่เหมาะสม 
 
๒.  จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 
       ๒.๑  ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

         ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   จุดเด่น  

 ๑.  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีร่างกายแขง็แรง สมส่วน ไดรั้บการดูแลดา้นโภชนาการท่ีดี 
มีการส่งเสริมการออกกาํลงักายผา่นกิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร ผูเ้รียนสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม
ไดอ้ยา่งหลากหลาย ตามความสามารถ ความสนใจ ทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ นนัทนาการ ส่งผลให้
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วมแข่งขนัทั้งระดบักลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี และระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นประจาํทุกปีอยา่งต่อเน่ือง สร้างช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง
และชุมชน  

 



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๘๓ 

 จุดทีค่วรพฒันา 
  ๑.  ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา  
๒๕๕๗  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ และมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ มีจาํนวนผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ขีดจาํกดัล่าง
ของค่าเฉล่ียระดบัชาติเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระดบัคุณภาพพอใช ้

ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น  
 ๑.  ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํทางวิชาการมีการวางแผนงานพฒันาวิชาการอยา่งเป็นระบบ มอบหมายงาน
ใหค้ณะครูรับผดิชอบและกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ดดาํเนินงานโดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ขณะเดียวกนักมี็การอบรม
พฒันาใหค้วามรู้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูเ้รียนและขยายผลนาํความรู้ไปสู่
ผูป้กครองและชุมชน ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานดา้นวิชาการประสบความสาํเร็จ  มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของ
คนทัว่ไป ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ แก่โรงเรียน 
ทาํใหโ้รงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยต่ีางๆท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาการศึกษา  การบริหาร
จดัการในงาน ๔ ฝ่ายมีประสิทธิภาพ คล่องตวั เป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ 
ความเขา้ใจในเป้าหมายของการจดัการศึกษาและเป้าหมายของหลกัสูตร และมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

๒.  สถานศึกษามีการวางระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเปิดโอกาสใหผู้มี้      
ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมในการบริหารจดัการศึกษาโดยอยูใ่นรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการวางแผนจดัทาํ
โครงการพฒันาครอบคลุมทุกมาตรฐานของสถานศึกษา รวมทั้งจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศใหถู้กตอ้งทนัสมยั 
ทนัต่อการใชง้าน มีการดาํเนินงานตามแผน มีคณะกรรมการนิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานและรายงานผล 
ในท่ีประชุมครูเป็นประจาํทุกเดือน มีการประเมินผลและสรุปผลการดาํเนินงานเม่ือเสร็จส้ินทุกโครงการ   
แลว้จดัทาํรายงานการประเมินตนเองเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะชน และรายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดั มีการนาํผล
การประเมินมาใชใ้นการวางแผนพฒันาการดาํเนินงานในปีต่อไปอยา่งเป็นระบบ   

 จุดทีค่วรพฒันา 
 ๑.  ครูทุกคนมีการนาํผลการประเมินผูเ้รียนมาวางแผนเพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยการจดัสอนซ่อมเสริม
ใหก้บัผูเ้รียน แต่ครูบางส่วนมีการดาํเนินงานไม่ต่อเน่ือง และไม่ทัว่ถึงผูเ้รียนทุกคน ขาดการติดตามผลการ
พฒันาความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อีกทั้งครูบางคนยงัจดัการเรียนรู้ท่ีไม่เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั การจดัทาํส่ือยงัไม่เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒.  ครูควรมีการบนัทึก  ตรวจสอบเอกสาร  การประเมินผลดา้นการเรียน การอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน และนาํผลการประเมินมาใชป้รับปรุงพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหช้ดัเจนมากข้ึน  
  
     
 
 



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๘๔ 

 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น  

 ๑.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
ทราบรมราชชนนี จากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเอ้ือต่อโรงเรียน คือชุมชนและผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุน  
การทาํกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 
 ๒. โรงเรียนมีการวางแผนจดัทาํโครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
 ๓.  โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางประสานงานและใหบ้ริการความรู้แก่ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง  องคก์รทางศาสนา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและอ่ืนๆ ในการจดัการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย 

 จุดทีค่วรพฒันา 
๑.  ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความสาํคญัการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

ใหก้วา้งขวางมากข้ึน เพื่อจะไดศึ้กษาจากประสบการณ์ตรงมากข้ึน  
    ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
    จุดเด่น  

 ๑.  ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนกัเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาํแพงเพชร ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มีสมัมาคารวะตามแบบอยา่ง
ประเพณีไทย 

 จุดทีค่วรพฒันา 
 ๑.  ควรเนน้การฝึกรูปแบบการไหวท่ี้ถูกตอ้ง เหมาะสมกบับุคคล และกาลเทศะใหก้บันกัเรียนทุกคน 

    ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น  
 ๑.  นกัเรียนประดิษฐง์านหตัถศิลป์ตามงานพระราชดาํริและเห็นคุณค่าของงาน 

 จุดทีค่วรพฒันา 
 ๑.  ควรส่งเสริมการประดิษฐง์านหตัถศิลป์ใหก้บันกัเรียนทุกคน และเผยแพร่สู่ชุมชนใหก้วา้งขวาง
ยิง่ข้ึน  
๓.  แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 การดาํเนินการพฒันาในอนาคตคือ การส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑  อีกทั้งจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัในหลายรูปแบบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมใหค้รูจดัทาํวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้  สนบัสนุนการทาํงานเป็นทีมอยา่งเป็น
ระบบ สร้างบรรยากาศใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข มุ่งใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีเด่นและส่งเสริม
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  



 
                             รายงานประจาํปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร  หนา้ ๑๘๕ 

๔.  ความต้องการสนับสนุนและช่วยเหลอื 
 โรงเรียนยงัมีความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และการระดมทรัพยากรจากทอ้งถ่ิน 
มาช่วยในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ และงบประมาณเพื่อสนบัสนุน
การดาํเนินกิจกรรม/ โครงการต่างๆ เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
ผูป้กครองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะผู้จดัทาํ 
 
ทีป่รึกษา 
นายวลัลภ  ภู่สุวรรณ      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

    สมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 
คณะทาํงาน 

๑.  นายสมบติั  ตนัเจริญ     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 
๒.   นายสุรพงษ ์  แสงแกว้   รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 
๓.  นางนนัทิยา  บุตรดี   หวัหนา้งานบริหารงานงบประมาณ 
๔.  นางชญาภา  นิวาสประกิจ  หวัหนา้งานบริหารงานบุคลากร 
๕.  นางสาวขนิษฐา  นาคนอ้ย  หวัหนา้งานบริหารงานวิชาการ 
๖.  นายพงษศ์กัด์ิ  เกียรติสุดาเก้ือกลู หวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป 
๗.  นายบรรณรต  สกณุา   หวัหนา้งานกิจการนกัเรียน 
๘.  นางโชติกา  พฒันไพศาลวงศ ์  หวัหนา้งานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙.  นางรัตนา   สุบิน      ครู คศ. ๓ 
๑๐.  นางนวล  พวงมาลี   ครู คศ. ๒ 
๑๑.  วา่ท่ีร้อยตรีประจกัษ ์ บุรีหลง  ครู คศ. ๓ 
๑๒.  นายสาโรจน์  บุญเนรมิต  ครู คศ. ๒ 
๑๓.  นางวาสนา   วิชชุวรนนัท ์  ครู คศ. ๒ 
๑๔.  นางละมยัรักษ ์ กอ้งเกรียงไกร ครู คศ. ๓ 
๑๕.  นายวรวธุ   บุดสีทา   ครู คศ. ๓ 
๑๖.  นางสาล่ี   อุตมา   ครู คศ. ๒ 
๑๗.  นายสมควร   ภู่ทอง   ครู คศ. ๓ 
๑๘.  นายสวาท  โชติ   ครู คศ. ๒ 
๑๙.  นางประมวลทรัพย ์  เนียมสุ่ม ครู คศ. ๓ 
๒๐.  นางปทุมพร  วงษจ่์า   ครู คศ. ๒ 
๒๑.  นางฉายนนัท ์ อินทรสูต  ครู คศ. ๒ 
๒๒.  นางศศิธร  ปรมะ   ครู คศ. ๓ 
๒๓.  นางวยิะดา  เซ่ียงหลิว  ครู คศ. ๒ 
๒๔.  นางจงกล   ทาโว   ครู คศ. ๒ 
๒๕.  นางสาวพรสุภา  อ่ิมเนย  ครู คศ. ๒ 
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๒๖.  นางมณีรัตน์  ธรรมสกลุครู                คศ. ๒ 
๒๗.  นางสาวทิวา  สุระเดช  ครู คศ. ๒ 
๒๘.  นางอนามิกา  คงเพชรศกัด์ิ  ครู คศ. ๒ 
๒๙.  นางอรสา  อ่ิมใจ   ครู คศ. ๒ 
๓๐.  นางจุฑาทิพย ์  คาํบนัลือ  ครู คศ. ๒ 
๓๑.  นางสาวองัสุมาลิน  ยิม้สนิท  ครู คศ. ๒ 
๓๒.  นางภาสินี  บุตรพลอย  ครู คศ. ๒ 
๓๓.  นายคุณากร  อ่ิมเนย   ครู คศ. ๒ 
๓๔.  นางลดัดาวลัย ์ พลอาจ  ครู คศ. ๒ 
๓๕.  นายสิทธิพร  พลอาจ         ครู คศ. ๒ 
๓๖.  นางสาวทิพวลัย ์ อ่อนเกตุ  ครู คศ. ๒ 
๓๗.  นางปราริชาติ  น่วมอินทร์  ครู คศ. ๒ 
๓๘.  นายนพพร  บวัคล่ี   ครู คศ. ๑ 
๓๙.  นายณฐัวฒัน์  ศรีไพรสนธ์  ครู คศ. ๑ 
๔๐.  นายกิตติศกัด์ิ  ศรีพารา  ครู คศ. ๑ 
๔๑.  นายวิสนัต ์  ชยัฤทธ์ิ   ครู คศ. ๑ 
๔๒.  นางสาวสุภกัษร  ทองสตัย ์  ครู คศ. ๑ 
๔๓.  นางสาวนนัทวนั  ขวญัศรีทองมัน่ ครู คศ. ๑ 
๔๔.  นายปกรณ์  เกตนานนท ์  ครูผูช่้วย 
๔๕.  นายทพัไท   พร้อมเพรียง  ครูผูช่้วย 
๔๖.  นางสาวดารากรณ์  นาคสุกเอ่ียม ครูผูช่้วย 
๕๐. นายทนง  คงรอด   ครูผูช่้วย 
๔๗.  นางสาวศิรินทรา  น่วมอินทร์ ครูผูช่้วย 
๔๘.  นายธวชัชยั  ตาํมะ   ครูผูช่้วย 
๔๙.  นายวฒันา     เจริญสุข  พนกังานราชการ 
๕๐.  นายกิตติพศั    เช้ือเขตรกิจ  พนกังานราชการ 
๕๑.  สิบเอกสิทธิชยั     จนัทศรี  ครูอตัราจา้ง 
๕๒.  นางสาวศิรินญา    บวัสาํลี    ครูอตัราจา้ง 
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