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 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมายในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการศึกษา คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้  คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริมนั้น  
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทาง ในการจัดการศึกษาและใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ท าให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น  เพื่อท าตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน และน าผลการรายงานนี้ไป
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ 
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ 
จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้ยั่งยืนและก้าวหน้า  บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาได้ต่อไป 

 
 
       
 

                               ( นายสมบัติ   ตันเจริญ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 

                                 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 
                   หน้า 
บทท่ี ๑  ข้อมูลพื้นฐำน           

๑. ข้อมลูทั่วไป          ๑ 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร         ๓ 
๓. ข้อมูลนักเรียน         ๓ 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร        ๔ 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่         ๗ 
๖. ข้อมูลด้านงบประมาณ        ๗ 
๗. ข้อมลูสภาพชุมชนโดยรวม        ๗ 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา       ๘ 
๙. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    ๙ 
๑๐. ผลงานดีเด่นประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘                ๑๕ 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา                ๗๗ 
๑๒.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                             ๗๙ 

บทท่ี ๒  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ                                                
              ๑.   การบริหารจัดการศึกษา                   ๘๖ 

๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา             ๘๗ 
 ๓.   แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              ๘๗ 
 ๔.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              ๘๗ 
บทท่ี ๓  ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา              ๘๙ 
 ๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             ๑๑๖ 
  ๓.   สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                   ๑๕๖ 
 ๔.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                      ๑๕๘ 
บทท่ี ๔  สรุปผลกำรพัฒนำและกำรน ำไปใช้                

๑. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการในภาพรวม                ๑๗๒ 
๒. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา                ๑๗๒ 
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต               ๑๘๒ 
๔.   ความต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือ                                        ๑๘๔ 

ภำคผนวก 
-  คณะผู้จัดท า 
-  ค าสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร  
-  ประมวลภาพกิจกรรม 
 



 

บันทึกควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้  
โดยน าเสนอผลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการศึกษา คุณภาพด้าน 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม  
ทางคณะกรรมการสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนและพิจารณาการด าเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา 
ซึ่งได้น ามาตรฐานการศึกษาเป็นจ านวนทั้งหมด ๑๕  มาตรฐาน  ๖๖  ตัวชี้วัด  แล้วน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดการศึกษาและใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ท าให้ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี-
นครินทร์ ก าแพงเพชร  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังรายงานประจ าปีของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ 
 ดังนั้น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จะด าเนินการจัดการศึกษาโดยน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยต่อเนื่อง 

 
 
 
 

        (นายนเรศ  อินทปัตย์) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
                                          ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 



  บทที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ก ำแพงเพชร  ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ ถนนก ำแพงเพชร – ท่ำมะเขือ  ต ำบลเทพนคร อ ำเภอเมือง 
จังหวัดก ำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  ๖๒๐๐๐ มีเนื้อที่ประมำณ  ๒๐๐ ไรโ่ทรศัพท์ ๐๕๕-๗๗๓๕๐๓  โทรสำร
๐๕๕-๗๗๓๕๐๔ e – mail sw.kpYahool.com website http:www.kpplschool.org.sw-kp สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๔๑  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖  มีเขตพื้นที่
บริกำร ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัด สุโขทัย จังหวัดตำก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 
  ประวัตโิรงเรียนโดยย่อ  
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร  ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน  

รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้จัดตั้งขึ้นหลังจำกกำรเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  
กรมสำมัญศึกษำได้เสนอโครงกำรจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่ำนเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นชุดแรกชื่อว่ำ“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี”และต่อมำได้รับ 
พระมหำกรุณำธิคุณอันสูงสุดจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงพระรำชทำนชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสียใหม่ว่ำ “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” ตำมด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียน
ตั้งอยู่  ส ำหรับในเขตกำรศึกษำ ๗  กรมสำมัญศึกษำได้คัดเลือกจังหวัดก ำแพงเพชรให้เป็นที่ตั้ง “ โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร” และกรมสำมัญศึกษำได้แต่งต้ัง นำยพัฒนพงศ์  แจ่มวัฒนะชัย  
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขำณุวิทยำ  ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่  ๑๖  มกรำคม  ๒๕๔๐  
จนถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๔๗    ปัจจุบันมี นำยสมบัต ิ ตันเจริญ  ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก ำแพงเพชร ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี  ซึ่งเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๔๗  
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 
 
 

อักษรพระนำมำภิไธย   ส   สีแดง    ว  สีเหลือง  อยู่เหนือตรำกรมสำมัญศึกษำ  มีชื่อโรงเรียนอยู่ในโบว์สีเหลือง 
อักษรย่อ สว.กพ. 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒ 
 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน         
“ รักษ์ศักดิ์ศรี    มีคุณธรรม    น ำวิชำกำร    สืบสำนงำนพระรำชด ำริ ” 

ปรัชญาโรงเรียน             
นิมิตต   สำธุรูปำน  กตญญู กตเวทิตำ“ควำมกตัญญูกตเวที เป็นเคร่ืองหมำยแห่งคนดี” 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  
พระพุทธสร้ำงเฉลิมพระบำรมีสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 

สีประจ าโรงเรียน          
สีแดง – น้ ำเงิน 
สีแดง    หมำยถึง    สีประจ ำวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 
สีน้ ำเงิน    หมำยถึง    สีแทนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   
ต้นประดู่แดง 
 

 
 

 

๑. ประตูรั้วป้ายชื่อ และป้อมยาม 

๒. อาคารเรียน  ๑ (อาคารส านักงาน  - อาคารเรียน ) 
๓. อาคารเรียน ๒ - อาคารส านักงาน 

๔. อาคารเรียน  ๓ (อาคารฝึกงาน  - ห้องวิทยาศาสตร์) 
๕. หอประชุม – โรงอาหาร  - สหกรณ ์

๖. อาคารนอน 
๗. โรงครัว 
๘. บ้านพักคร ู
๙. บ้านพักภารโรง 
๑๐. อาคารพยาบาล 
๑๑. ห้องน้ า ห้องส้วม 
๑๒. ศาลาพระเสริมสร้างบารมีสมเด็จพระศรีนครินทรา 
      บรมราชชนนี 
๑๓. ศาลพระภูมิ 
๑๔. ซุ้มพระพรหม 
๑๕. ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครนิทรา บรมราชชนนี 
๑๖. พระพุทธเฉลิมพระเกียรติบรมราชชนนี 
๑๗. สนามฟุตบอล 
๑๘. สนามบาสเก็ตบอล 
๑๙. สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
๒๐. ที่จอดรถอาจารย์ 
๒๑. เรือนเพาะช า 

๑ 

๒ ๕ 

๔ 

๓ 

๖ 

๗ 

๖ 

๑๖ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๑ 

๖ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๗ 

๑๘ 
๑๙ ๒

๐ ๒๑ 
๒
๒ 

๒
๓ 

๒
๔ 

๑. ประตูร้ัวป้ายชื่อ และป้อมยาม 
๒. อาคารเรียน  ๑ (อาคารส านักงาน  - อาคาร
เรียน ) 
๓. อาคารเรียน ๒ - อาคารส านักงาน 
๔. อาคารเรียน  ๓ (อาคารฝึกงาน  - ห้อง
วิทยาศาสตร์) 
๕. หอประชุม – โรงอาหาร  - สหกรณ ์
๖. อาคารนอน 
๗. โรงครัว 
๘. บ้านพักคร ู
๙. บ้านพักภารโรง 
๑๐. อาคารพยาบาล 
๑๑. ห้องน้ า ห้องส้วม 
๑๒. ศาลาพระเสริมสร้างบารมีสมเด็จพระศรี
นครินทรา 
      บรมราชชนน ี
๑๓. ศาลพระภูม ิ
๑๔. ซุ้มพระพรหม 
๑๕. ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
๑๖. พระพุทธเฉลิมพระเกยีรติบรมราชชนน ี
๑๗. สนามฟุตบอล 
๑๘. สนามบาสเก็ตบอล 
๑๙. สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
๒๐. ที่จอดรถอาจารย ์
๒๑. เรือนเพาะช า 
๒๒. ปะปา 
๒๓. ส านักงานบริหารทั่วไป 
๒๔. อาคารศูนย์เพื่อนใจวัยรุน่ - ห้องดนตร ี
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๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
๒.๑  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   คือ นำยสมบัติ  ตันเจริญ 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   กำรศึกษำมหำบัณฑิต  สำขำ บริหำรกำรศึกษำ 
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๔๗  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ  ๙  ปี   ๙  เดือน 
๒.๒  รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ     ชื่อ นำยสุรพงษ์  แสงแก้ว  
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   กำรศึกษำมหำบัณฑิต  สำขำ บริหำรกำรศึกษำ 
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๑๘  มกรำคม   ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ  ๓  ปี  ๓  เดือน 
๒.๓  รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ     ชื่อ  นำงจรรยำ  วงษ์อยู่ 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   กำรศึกษำมหำบัณฑิต  สำขำ บริหำรกำรศึกษำ 
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๑๗  สิงหำคม  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ  -   ปี   ๙   เดือน 
๒.๓  รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ     ชื่อ  นำยเพิ่มวิทย์  กฤษณำบรรพต 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   กำรศึกษำ     สำขำ บริหำรกำรศึกษำ 
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๒๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ  -   ปี    ๕  เดือน 
 

๓.  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
 ๑) จ ำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรทั้งสิ้น ………-………คน 
 ๒) จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๗๐๘  คน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๔ ๖๙ ๖๖ ๑๓๕ ๓๔ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๔ ๔๙ ๖๖ ๑๑๕ ๒๙ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๔ ๖๕ ๖๖ ๑๓๑ ๓๓ 

รวมมัธยมศกึษาตอนต้น ๑๒ ๑๘๓ ๑๙๘ ๓๘๑ ๓๒ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๓ ๒๔ ๗๖ ๑๐๐ ๓๓ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๓ ๓๐ ๗๗ ๑๐๗ ๓๖ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๓ ๒๔ ๙๖ ๑๒๐ ๔๐ 

รวมมัธยมศกึษาปลาย ๙ ๗๘ ๒๔๙ ๓๒๗  

รวมจ านวนทั้งหมด ๒๑ ๒๖๑ ๔๔๗ ๗๐๘  

 
๓)  จ ำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำหรือส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน    
      กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)  …๖๘๘..    คน คิดเป็นร้อยละ……๘๔.๖๓……. 

 ๔)  จ ำนวนนักเรียนที่มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย …๕๑๕..  คน คิดเป็นร้อยละ…๘๙.๓๖… 
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 ๕)  จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม……-……...คน   คิดเป็นร้อยละ……-….. 
 ๖)  จ ำนวนนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำร………-………คน   คิดเป็นร้อยละ…-…... 
 ๗)  จ ำนวนนักเรียนปัญญำเลิศ………๑๐๕………..…คน   คิดเป็นร้อยละ….๑๕.๒๖.….. 
 ๘)  จ ำนวนนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ…-……คน   คิดเป็นร้อยละ…๐..... 
 ๙)  จ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน (ปัจจุบัน) ………๑๘.…….คน       คิดเป็นร้อยละ…๒.๒๓…... 
 ๑๐) สถิติกำรขำดเรียน                                ……๑๕…..คน/ วัน   คิดเป็นร้อยละ…๒.๑๔….. 
 ๑๑) จ ำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ ำชั้น               ..........-........ คน   คิดเป็นร้อยละ….๐.๐๐....... 
 ๑๒) จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓  จ ำนวน   ๑๒๗    คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  
   ม.๖  จ ำนวน    ๑๑๙     คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตรำส่วนครู : นักเรียน =   ๑ : ๑๔ 
 ๑๔) จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนำกำร.......๗๐๘......คน   
คิดเป็นร้อยละ…… ๑๐๐…… 
 ๑๕) จ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   ………๗๐๘……….  คน   
คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐…..…  
 ๑๖) จ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ………๗๐๘……….คน   
คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐…..… 
 ๑๗) จ ำนวนนักเรียนที่ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 
………๗๐๘………….. คน  คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐…….. 
 ๑๘) จ ำนวนนักเรียนที่มีบันทึกกำรเรียนรู้จำกกำรอ่ำนและกำรสืบค้นจำกเทคโนโลยี 
สำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ…… ๖๒๓………..      คน  คิดเป็นร้อยละ ………๙๐.๓๘…….. 
 ๑๙) จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดตำมที่ก ำหนด 
ในหลักสูตรสถำนศึกษำ…… ๗๐๘………..  คน  คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐…….. 
 ๒๐) จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมตำมที่ก ำหนดใน
หลักสูตรสถำนศึกษำ ……๗๐๘………..คน  คิดเป็นร้อยละ ……๑๐๐……. 
 
๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
       ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ

 
วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นำยสมบัติ            ตันเจริญ ๕๘ ๓๗ ผู้อ ำนวยกำร ป.โท บริหำรกำรศึกษำ - ๒๐๔ 
๒ นำยสุรพงษ์          แสงแก้ว ๓๗ ๑๑ รองผอ ป.โท บริหำรกำรศึกษำ - ๒๒๔ 
๓ นำงจรรยำ            วงษ์อยู่ ๔๖ ๒๔ รองผอ ป.โท บริหำรกำรศึกษำ - ๑๘ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ

 
วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๔ นำยเพิ่มวิทย์        กฤษณำบรรพต ๓๕ ๑๒ รองผอ ป.บัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ - ๑๒ 
๕ นำงนันทิยำ          บุตรดี ๔๒ ๒๐ คศ.๓ ป.โท บริหำรกำรศึกษำ วิทย์ฯ ม.๓ ๑๙๒ 
๖ นำงชญำภำ           นิวำสประกฤติ ๔๓ ๒๐ คศ.๓ ป.โท วิทย์-เคม ี วิทย์ ม.๒,๕ ๗๒ 
๗ นำยสมควร            ภู่ทอง ๔๓ ๑๙ คศ.๒ ป.ตร ี เคม ี เคมี ม.๕,๖ ๘๔ 
๘ นำงสำวทิพวัลย์      อ่อนเกต ุ ๓๘ ๑๖ คศ.๒ ป.โท หลักสูตรและกำรสอน วิทย์ ม.๑ IS ม.๒ ๖๒ 
๙ นำงลัดดำวัลย์         พลอำจ ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ป.โท ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๔,๕ ๔๘ 
๑๐ นำงประทุมพร       วงษ์จ่ำ ๕๐ ๒๒ คศ.๒ ป.ตร ี วิทย์ฯทั่วไป วิทย์ฯ ม.๑, ๒ ๑๑๒ 
๑๑ นำยกิตติศักดิ์          ศรีพำรำ ๓๖ ๘ คศ.๑ ป. โท บริหำรกำรศึกษำ ชีววิทยำ ม.๕,๖ ๒๔ 
๑๒ นำงสำวจงกล         ทำโว ๔๓ ๒๑ คศ.๒ ป.โท วิทย์-ชีววิทยำ ชีววิทยำ  ม.๔ ๖๐ 
๑๓ นำยณัฐวัฒน์           ศรีไพรสนธ์ ๓๘ ๗ คศ.๑ ป.ตร ี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๖ 

ดำรำศำสตร์ ม.๔ 
๗๒ 

๑๔ นำยวิสันต์               ชัยฤทธ์ิ ๓๔ ๗ คศ.๑ ป.โท หลักสูตรและกำรสอน ฟิสิกส์ ม.๔,๕ ๑๖ 
๑๕ นำงสำวศิรินทรำ     น่วมอินทร์       ๒๕ ๖ เดือน คศ.๑ ป.โท เคม/ีวิจัยและ

ประเมนิผล 
เคมี ม.๕ 
วิทยำศำสตร์ ม.๑ 

๑๔๓ 

๑๖ นำงสำวนันทวัน     ขวัญศรีทองมัน่       ๓๖ ๔ คศ.๑ ป.โท วิทยำศำสตร์ศึกษำ วิทย์เพ่ิมเติม ม.๑,๓ ๔๘ 
๑๗ นำงรัตนำ                สุบิน ๖๐ ๔๒ คศ.๓ ป.ตร ี ภำษำไทย ภำษำไทย ม.๓,๖ ๑๙๕ 
๑๘ นำงวำสนำ              วิชชุวรนันท์ ๕๑ ๒๕ คศ.๒ ป.ตร ี ภำษำไทย ไทยม.๒ ๒๔ 
๑๙ นำงศศิธร                ปรมะ ๔๘ ๒๒ คศ.๓ ป.ตร ี ภำษำไทย ไทย ม.๓,๕ ๕๔ 
๒๐ นำงนวล                  พวงมำลี ๕๖ ๓๖ คศ.๒ ป.ตร ี บรรณำรักษ ์ ภำษำไทย ม.๑, ๒ 

(ไม่ตรงวิชำเอก) 
๒๐ 

๒๑ นำงฉำยนันท์          อินทรสูต ๕๐ ๒๗ คศ.๓ ป.ตร ี ภำษำไทย ภำษำไทย ม.๕ ๘๘ 
๒๒ นำงสำวพรสุภำ      อิ่มเนย ๓๘ ๑๓ คศ.๒ ป.โท ภำษำไทย ภำษำไทย ม.๑Isม.๒ ๑๖๒ 
๒๓ นำยสวำท               โชติ ๕๖ ๓๖ คศ.๒ ป.ตร ี คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร์ ม.๑-๔ ๔๔ 
๒๔ นำงประมวลทรัพย์  เนียมสุ่ม ๕๔ ๓๔ คศ.๓ ป.ตร ี คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร์ ม.๓-๕ ๒๔ 
๒๕ นำงวิยะดำ               เซี่ยงหลิว ๔๒ ๑๙ คศ.๒ ป.ตร ี คณิตศำสตร ์ คณิตฯ ม.๕,๖ ๒๔ 
๒๖ นำยนพพร               บัวคลี่ ๔๑ ๗ คศ.๑ ป.ตร ี คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร์ ม. ๑ ๔๐ 
๒๗ นำงสำวสุภักษร       ทองสัตย์ ๓๐ ๖ คศ.๑ ป.ตร ี คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร์ ม.๒ ๒๔ 
๒๘ นำงมณีรัตน์             ธรรมสกุล ๓๕ ๑๐ คศ.๒ ป.โท วิจยัและประเมินผลฯ คณิตศำสตร ์ม.๑, ๔ ๖๖ 
๒๙ นำงสำวทิวำ             สุระเดช ๓๗ ๑๓ คศ.๒ ป.โท เทคโนโลยีฯ อังกฤษ ม.๒ ๖๐ 
๓๐ นำงสำวขนิษฐำ        นำคน้อย ๔๐ ๑๘ คศ.๒ ป.โท กำรสอนภำษำอังกฤษ อังกฤษ ม.๓,๖ ๓๒ 
๓๑ นำงอนำมิกำ             คงเพชรศักดิ์ ๓๕ ๑๑ คศ.๒ ป.โท ภำษำอังกฤษ อังกฤษ ม.๓,๖ ๘๘ 
๓๒ นำงโชติกำ            พัฒนไพศำลวงศ ์ ๔๓ ๒๐ คศ.๒ ป.โท หลักสูตรและกำรสอน ภำษำอังกฤษ ม.๓ ๙๖ 
๓๓ นำงอรสำ                  อิ่มใจ ๓๘ ๑๓ คศ.๒ ป.ตร ี ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ม.๑ ๑๐๘ 
๓๔ นำงจุฑำทิพย์            ค ำบรรลือ ๓๘ ๙ คศ.๒ ป.โท บริหำรกำรศึกษำ อังกฤษ ม.๑,๔,๕ ๙๗ 
๓๕ นำงสำล่ี                     อุตมำ ๕๐ ๒๑ คศ.๒ ป.โท บริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำ ม.๓,๖ ๑๒๐ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ

 
วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๓๖ ว่ำที่ร้อยตรีประจักษ์  บุรหีลง    ๕๒ ๒๕ คศ.๒ ป.ตร ี สังคมวิทยำ พระพุทธฯ ม.๑-๔ ๓๕ 

๓๗ นำยพงษ์ศักดิ์     เกียรติสุดำเกื้อกูล ๔๖ ๗ คศ. ๒ ป.ตร ี สังคมศึกษำ สังคมฯ ม.๕ ประวัตฯิ
ม.๖ พระพุทธฯ ม.๖ 

๔๐ 

๓๘ นำงปรำริชำติ        น่วมอินทร์ ๔๐ ๑๔ คศ.๒ ป.ตร ี สังคมศึกษำ ประวัติศำสตร์ม.๓ -๖ ๑๒๐ 
๓๙ นำยทัพไท             พร้อมเพรียง ๓๒ ๓ ครูผู้ช่วย ป.ตร ี สังคมศึกษำ สังคม ม.๑-๒ ๗๒ 
๔๐ นำงสำวอังสุมำลิน ย้ิมสนิท ๔๑ ๑๙ คศ.๒ ป.ตร ี คอมพิวเตอร ์ คอมฯ ม.๑,๖ ๒๔ 
๔๑ นำงละมัยรักษ์       ก้องเกรียงไกร ๔๖ ๑๙ คศ.๓ ป.ตร ี กำรจัดกำรทั่วไป โครงงำนหัตถศลิป์ม.๒, 

กำรงำน ม.๕ (ไมต่รงวิชำเอก) 
๗๒ 

๔๒ นำงภำสิณี              บุตรพลอย ๓๙ ๑๖ คศ.๒ ป.โท เทคโนโลยีคอมฯ คอมฯ ม.๒, ๕ ๘๘ 
๔๓ นำยคุณำกร            อ่ิมเนย ๓๕ ๑๐ คศ.๒ ป.โท เทคโนโลยีฯ คอมฯม.๓,๔ ๑๖๒ 
๔๔ นำยสำโรจน์          บุญเนรมิตร ๔๗ ๒๔ คศ.๒ ป.ตร ี กำรจัดกำรทั่วไป งำนบ้ำน ม.๑,๒,๔,๕  

(ไม่ตรงวิชำเอก) 
๓๐ 

๔๕ นำยวรวุธ              บุดสีทำ ๕๒ ๒๑ คศ.๓ ป.โท อุตสหกรรม งำนช่ำง ม.๑ ๒๔ 
๔๖ นำยทรงฤทธิ์         แสนใจวุฒ ิ ๕๑ ๒๒ คศ.๒ ป.ตร ี อุตสำหกรรมศิลป ์ ช่วยรำชกำร - 
๔๗ นำยสิทธิพร           พลอำจ ๔๑ ๑๔ คศ.๒ ป.โท บริหำรกำรศึกษำ ดนตรี ม.๒,๓,๖ ๒๔ 
๔๘ นำงดำรำกรณ์        ขุนมิน ๒๘ ๓ คศ.๑ ป.โท นำฎศิลป ์ นำฎศิลป์ ม.๑,๒ 

ศิลปะ ม.๕ 
๕๖ 

๔๙ นำยทนง                 คงรอด ๓๑ ๓ คศ.๑ ป.ตร ี ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ ม.๑-๓ 
ศิลปะ ม.๔ 

๑๔๔ 

๕๐ นำยธวัชชัย             ต ำมะ ๓๐ ๑ คศ.๑ ป.ตร ี ศิลปกรรม(ดนตร)ี ดนตรี ม.๑,๓ ๓๒ 
๕๑ นำยปกรณ์              เกตนำนนท์ ๓๔ ๑ คศ.๑ ป.โท บริหำรกำรศึกษำ สุขฯ ม. ๒, ๔ 

พละฯ ม.๑, ๓ 
๒๔ 

 
 พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นำยวัฒนำ         เจริญสุข ๔๑ ๑๑ ป.ตร ี กำรฝึกและกำรจัดกำร สุขฯพละม.๓,๖ เงินงบประมำณ 
๒ นำยกิตติพัศ      เชื้อเขตรกิจ ๓๓ ๖ ป.ตร ี สังคมศึกษำ สังคม ม.๒,๔ เงินงบประมำณ 
๓ สิบเอกสิทธิชัย  จันทศร ี ๒๙ ๖ ป.ตร ี พลศึกษำ พละ ม.๔ เงินงบประมำณ 
๔ นำงสำวศิรินญำ   บัวส ำลี ๓๑ ๖ ป.ตร ี คหกรรม ประวัติศำสตร์ ม.๑, ๒ 

IS ม. ๒ 
เงินงบประมำณ 

๕ นำงปรียำวรรณ  ศรีพำรำ ๓๑ ๔ ป.ตร ี คอมพิวเตอร์อุตสำฯ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เงินงบประมำณ 
 

 จ ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก ...............๔๙................. คน คิดเป็นร้อยละ .....๙๖.๐๘......  
 จ ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด ...........๕๑................. คน คิดเป็นร้อยละ .....๑๐๐..... 
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๕.  ข้อมูลอาคารสถานที่  
อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ  ๑๘   หลัง ได้แก่ อำคำรเรียน ๓ หลัง  ห้องเรียน  ๒๗  ห้อง   

อำคำรกิจกำรนักเรียน ๑ หลัง  อำคำรหอประชุม ๑ หลัง  เรือนพยำบำล  ๑  หลัง  หอพักนักเรียน ๔ หลัง   
สนำมฟุตบอล ๑  สนำม  สนำมบำสเก็ตบอล  ๑  สนำม  สนำมเปตอง  ๑  สนำม  ส้วม ๔  หลัง    ศูนย์วิทยบริกำร 
๑ ห้อง   ลำนคนดีศรีนครินทร์  สวนร้อยปีศรีนครินทร์ สวนพฤกษศำสตร์และลำนเอนกประสงค์  
 
๖.  ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงนิงบประมำณ ๑๙,๒๘๒,๐๘๐ งบด ำเนินกำร/เงินเดือน-ค่ำจ้ำง ๑๙,๒๘๒,๐๘๐ 

เงินนอกงบประมำณ 
    (เงินอุดหนุน) 

๓,๙๒๒,๒๐๐ งบพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

๓,๗๒๖,๐๙๐ 

เงินนอกงบประมำณ 
    (เงินรำยได้) 

๑,๙๑๑,๐๖๐ งบอื่น ๆ ๑,๗๑๙,๙๕๔ 

รวมรายรับ ๒๕,๑๑๕,๓๔๐ รวมรายจ่าย ๒๔,๗๒๘,๑๒๔ 
  
๗.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๗.๑  สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเกษตรกรรม มีประชำกรประมำณ  ๒๐,๒๖๘  คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพนคร วัดมิตรศรัทธำรธรรม  
วัดบ้ำนไร่ โรงเรียนบ้ำนไร่ อำชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม  เนื่องจำกมีมีพื้นที่เป็นที่รำบลุ่มส่วนใหญ่  
นับถือศำสนำพุทธ ประเพณี/ ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือรดน้ ำด ำหัว กีฬำพื้นบ้ำน  
งำนสำรไทยกล้วยไข่ และงำนพพระเล่นเพลง 

๗.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
๗.๒.๑  จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
๗.๒.๒  ประกอบอำชีพเกษตรกร (คิดเป็นร้อยละ๘๐) 
๗.๒.๓  นับถือศำสนำพุทธ (คิดเป็นร้อยละ๙๕) 
๗.๒.๔  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/ รำยได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี ๖๐,๐๐๐ บำท 
๗.๒.๕  จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔-๕ คน 

   ๗.๓  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
          โอกำสของโรงเรียน จำกสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลกระทบทำงบวกต่อโรงเรียนคือ  
ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูและนักเรียน โรงเรียนมีกำรน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรนิเทศติดตำม 
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งำนกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้นักกำรเมืองและองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ยังให้กำรสนับสนุน
งบประมำณต่ำง  ๆแก่โรงเรียน ท ำให้โรงเรียนมีระบบสำธำรณูปโภคและเทคโนโลยีต่ำงๆมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อจ ำกัดของโรงเรียน จำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้โรงเรียนงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนยังขำดบุคลำกรในบำงสำขำ เช่น สังคมศึกษำ และพลศึกษำ  บริเวณของโรงเรียนมีพื้นที่กว้ำงไกล 
ท ำให้กำรดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึง 

 
 

๘.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร จัดสอนตำมหลักสูตรโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร พุทธศักรำช ๒๕๕๓  (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และสอดคล้องตำมแนวทำงโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๖ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน  
ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
ช่วงชั้นท่ี ๒  หลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓   
               (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๕) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง ) 

รวม 
ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ 

ภำษำต่ำง
ประเทศ 

ก.พัฒนำ
ผู้เรียน 

สำระ
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 ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๖๐ ๑,๔๖๐ 

 

 จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปีชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ เท่ำกับ   ๑,๕๒๐ชั่วโมง 
 จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปีชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ เท่ำกับ  ๑,๕๖๐ ชั่วโมง 
 จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปีชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  เท่ำกับ  ๑,๔๖๐ ชั่วโมง 
 ภำษำต่ำงประเทศที่จัดสอน คือ ภำษำอังกฤษ(ม.๑-ม.๓)  ภำษำจีน(ม.๑-ม.๒)   
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ช่วงชั้นท่ี ๓  หลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓  
               (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๕)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง ) 

รวม 
ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ 

ภำษำต่ำง
ประเทศ 

ก.พัฒนำ
ผู้เรียน 

สำระ
เพิ่มเติม 

ม.๔ ๘๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๘๐ ๑,๕๖๐ 

ม.๕ ๘๐ ๑๒๐ - ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๘๐ ๑,๕๒๐ 
ม.๖ ๘๐ - - ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑,๐๐๐ ๑,๔๘๐ 

 

 จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปีชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ เท่ำกับ  ๑,๕๖๐  ชั่วโมง 
 จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปีชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕  เท่ำกับ ๑,๕๒๐  ชั่วโมง  
 จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปีชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  เท่ำกับ  ๑,๔๘๐  ชั่วโมง 
 ภำษำต่ำงประเทศที่จัดสอน คือ ภำษำอังกฤษ และ ภำษำจีน 
๙.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑)  ห้องสมุดมีขนำด  ๓๒๐  ตำรำงเมตร   จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด  ๑๐๑,๓๙๘  เล่ม 
  -  กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม-คืน ใช้ระบบ บำร์โคต 
  -  จ ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำที่รำยงำน เฉลี่ย  ๖๓๒  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  
๙๑.๓๑   ของนักเรียนทั้งหมด (๖๙๓ คน) 

๒) ห้องปฏิบัติกำร 

ห้องปฏิบัติการ จ านวนห้อง 
วิทยำศำสตร์ ๒ 
คอมพิวเตอร์ ๒ 
ช่ำงอุตสำหกรรม ๑ 
คหกรรม ๑ 
จริยธรรม ๑ 
นำฏศิลป์-ดนตรีไทย ๑ 
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ๑ 
โสตทัศนศึกษำ ๒ 
E-CLASS  ๒ 
ห้องเกียรติยศ ๑ 
สื่ออินเตอร์เน็ต ๑ 
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ห้องปฏิบัติการ จ านวนห้อง 
สวนพฤกษศำสตร์ ๑ 
ศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียน ๑ 
ห้องสตวรรษที่ ๒๑ ๑ 
แนะแนว ๑ 
สภำนักเรียน ๑ 

รวม ๑๘ 
 ๓) คอมพิวเตอร ์ จ ำนวน  ๑๒๕  เคร่ือง  ดังนี ้    
 ๓.๑)  ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน  จ ำนวน  ๘๐  เคร่ือง 
  ๓.๒)  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต  จ ำนวน  ๘๐  เคร่ือง 
 ๓.๓)  ใช้เพื่อบริหำรจัดกำร  จ ำนวน  ๒๓  เคร่ือง 
  คอมพิวเตอรแ์บบพกพำ (Notebook)  จ ำนวน  ๒๕  เคร่ือง    
 จ ำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตในปีกำรศึกษำที่รำยงำนเฉลี่ย  ๓๒๐   คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๗๑     ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒.ห้องกลุ่มสำระภำษำไทย ตลอดปีกำรศึกษำ 
๓.ห้องกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตลอดปีกำรศึกษำ 
๔.ห้องกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ตลอดปีกำรศึกษำ 
๕.ห้องกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ตลอดปีกำรศึกษำ 
๖.ห้องกลุ่มสำระกำรงำน ตลอดปีกำรศึกษำ 
๗.ห้องพรประภำ ตลอดปีกำรศึกษำ 
๘.ห้อง E-CLASS ตลอดปีกำรศึกษำ 
๙.คอมพิวเตอร์ ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๐.ช่ำงอุตสำหกรรม ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๑.คหกรรม ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๒.จริยธรรม ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๓.นำฏศิลป์-ดนตรีไทย ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๔.ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๕.ห้องโสตทัศนศึกษำ ตลอดปีกำรศึกษำ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๑๑ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑๖.ห้องสื่ออินเตอร์เน็ต ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๗.ห้องสมุด ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๘.แนะแนว ตลอดปีกำรศึกษำ 
๑๙.สภำนักเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๐. สวนคนกล้ำ ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๑. สวนคนดีศรีนครินทร์ ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๒.ห้องเอนกประสงค์ ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๓.ศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียน ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๔.สวนพฤกษศำสตร์ ตลอดปีกำรศึกษำ 
  
 ๕) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก  

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ๑ 
สนำมกีฬำชำกังรำว  จังหวัดก ำแพงเพชร ๑ 
อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ๑ 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร ๑ 
เรือนไทยจังหวัดก ำแพงเพชร ๑ 
สถำนีกรมอุตินิยมวิทยำจังหวัดก ำแพงเพชร ๑ 
ห้องสมุดประชำชนจังหวัดก ำแพงเพชร ๑ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ๑ 
อ่ำวคุ้งกระเบน ๑ 
ตลำดน้ ำสี่ภำค ๑ 
พิพิธภัณฑ์ภำพ ๓ มิติ (อำร์ทอินพำรำไดซ์) ๑ 
ศูนย์วิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ 
อุทยำนรำชภักดิ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ 
อ่ำวมะนำว  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ 
สถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ ๖  จังหวัดเพชรบุร ี ๑ 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดพิษณุโลก ๑ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก  

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถำนตำกอำกำศบำงปู  จังหวัดสมุทรปรำกำร ๑ 
วัดพระแก้วบวรมหำวิหำร  กรุงเทพมหำนคร ๑ 
พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์  จังหวัดปทุมธำนี ๑ 
เมืองลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ 
อนุสำวรีย์พระยำพิชัยดำบหัก  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ 
บ้ำนเกิดพระยำพิชัยดำบหัก  จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ 
วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ๑ 
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ (อพวช.) ๑ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติเกำะและทะเลไทย ๑ 
อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและอวกำศ ๑ 
เมืองโบรำณ จังหวัดสมุทรปรำกำร ๑ 
ศูนย์อนุรักษ์ป่ำชำยเลนคลองโคลน  จังหวัดสมุทรสงครำม ๑ 
น้ ำตกไทรโยคน้อย  จังหวัดกำญจนบุรี ๑ 
พิพิธภัณฑ์สงครำมโลกครั้งที่ ๒  จังหวัดกำญจนบุรี ๑ 
ทำงรถไฟสำยมรณะ จังหวัดกำญจนบุรี ๑ 
สะพำนข้ำมแม่น้ ำแคว จังหวัดกำญจนบุรี ๑ 
สถำนตำกอำกำศบำงปู  จังหวัดสมุทรปรำกำร ๑ 

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดตำก ๑ 

เส้นทำงตำมรอยพระเจ้ำตำก ๑ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต(กฟผ.) เขื่อนภูมิพล  จังหวัดตำก ๑ 

อุทยำนแห่งชำติไม้กลำยเป็นหิน จังหวัดตำก ๑ 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดตำก ๑ 
วัดถ้ ำเสือ ๑ 
สุสำนพันธมิตร ๑ 
บิ๊กซี , แม็คโคร ,ตลำดศูนย์ , ตลำดไนท์ , บริเวณในเมืองก ำแพงเพชร ๑ 
เทศบำลต ำบลเทพนคร ๓ 
หอกระจ่ำยข่ำวเทศบำลต ำบลเทพนคร ๒ 
เทศบำลจังหวัดก ำแพเพชร ๑ 
โรงเรียนขโมงหัก ๑ 
โรงเรียนปัทมศึกษำ ๑ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก  

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ๑ 
โรงเรียนชำกังรำววิทยำ ๑ 
บริเวณลำนโพธิ์  งำนนพพระเล่นเพลง ๑ 
ตลำดย้อนยุคนครชุม ๑ 
  
 ๖) ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน 
 
ที่ ชื่อ – สกุล ให้ควำมรู้เร่ือง ระดับชั้น จ ำนวนคร้ัง/ปี 
๑ พระสมหมำย   สอนวิชำพระพุทธศำสนำ มัธยมศึกษำปีที่     ๑  ๔๐ 
๒ คณะพระวิทยำกรวัดโขมงหัก วิทยำกรค่ำยคุณธรมปรับพื้นฐำน

ชีวิต 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑,๔ ๑ 

 
๓ นำยรุ่งธรรม  ศรีวรรณธนศิลป์ งำนใบตองและงำนดอกไม้ มัธยมศึกษำปีที่ ๔-๕ ๑ 
๔ นำงชนิกำ  ศรีวรรณธนศิลป์ งำนประดิษฐ์พำนพุ่มกับลิบบิ้น มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๑ 
๕ นำงจำรี  ชื่นชอบ กำรประดิษฐ์กล่องใส่กระดำษ

ทิชชู่จำกผ้ำ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๑ 

๖ นำยนิยม  สุทธิศำล ค่ำยคณิตศำสตร์ มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๑ 
๗ นำยทวีศักดิ์ ค ำภิระแปง อบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้ำง

วินัยจรำจร 
มัธยมศึกษำปีที ่๔-๕ ๑ 

๘ นำยสันติ  อภัยรำช โครงกำรค่ำยเยำวชนสมำนฉันท์ มัธยมศึกษำปีที่ ๓,๖ ๑ 
๙ นำยศักดิ์ชัย  สัมทับ Pure  Love มัธยมศึกษำปีที่ ๓,๖ ๑ 
๑๐ นำงแก้ว  สัมทับ 
๑๑ นำยช ำนำญ  สุขศรี กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๑ 
๑๒ นำงวำสนำ  ปำลกะวงศ์ ณ 

อยุธยำ 
กำรอ่ำนร้อยกรอง มัธยมศึกษำปีที่ ๓,๔ ๑ 

๑๓ นำงลัดดำ  โพธิ์ตุ้ยและคณะ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ  
จังหวัดก ำแพงเพชร 
 
 

กำรประกันภัย มัธยมศึกษำปีที่๑-๖ ๑ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ให้ควำมรู้เร่ือง ระดับชั้น จ ำนวนคร้ัง/ปี 
๑๔ นำยเทิดพงษ์  เสียงหวำน กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ

ในชั้นเรียน 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๑ 

๑๕ นำยนำคิน  พิสำระเขตร์ 
๑๖ นำงสำวอำรีญำ  จูด้วง 
๑๗ นำงสำวศศิภำ  พรหมมินทร์ 
๑๘ นำงสำวสุภำวรรณ  กุลกัลยำ 
๑๙ นำงสำวอนุสตรำ  ค ำบรรลือ 
๒๐ นำยทวีศักดิ์ ค ำภิระแปง อบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้ำง

วินัยจรำจร 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔-๕ ๑ 

๒๑ คณะเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ขับขี่
ปลอดภัย  จ.ก ำแพงเพชร 

กำรขับขี่รถจักยำนยนต์อย่ำง
ปลอดภัย 

มัธยมศึกษำปีที่๑-๖ ๑ 

๒๒ นำยสกุล  ต๊ะปินตำ เพลงฉ่อยส่งเสริมคุณธรรม มัธยมศึกษำปีที่๑-๖ ๑ 
๒๓ คณะนักศึกษำวิทยำกรลูกเสือ

จำกมหำวิทยำลัรำชภัฎ
ก ำแพงเพชร 

สอนวิชำพิเศษของลูกเสือ มัธยมศึกษำปีที่๑-๒ ๒ 

๒๔ คณะเจ้ำหน้ำที่บ้ำนเกิดพระยำ
พิชัยดำบหัก   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับประวัติของ
พระยำพิชัยดำบหัก 

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๑ 

๒๕ คณะเจ้ำหน้ำที่เมืองลับแล   
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอุทยำนประวัติ
ควำมเป็นมำของเมืองลับแล 

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๑ 

๒๖ คณะวิทยำกรค่ำยบูรณำกำร
ดำรำศำสตร์หว้ำกอ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ดำรำศำสตร์ มัธยมศึกษำปีที่๔ ๑ 

๒๗ คณะครู ร.ร. ภักดีพำนิชยกำร
ก ำแพงเพชร 

กำรศึกษำต่อ มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๑ 

๒๘ นำยอนุชิต  ธำรำนิตย์ ทักษะด้ำนวิชำหลักคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์  สังคมศึกษำ 
ภำษำอังกฤษ  

มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๑ 
๒๙ นำงน้ ำเพชร  ฤทธิ์มหันต์ 
๓๐ นำยชินกรณ์  ฤทธิ์มหันต์ 
๓๑ นำงสำวสุกัญญำ  คุณำเมือง นวดฝ่ำเท้ำเพื่อสุขภำพ มัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ ๑ 
๓๒ Mr.Zhang กำรเขียนพู่กันจีน มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๑ 
๓๓ Mss.Yang and Mss.Zhou กำรตัดกระดำษจีน มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๑ 
๓๔ Mr.Li กำรท ำหน้ำกำกจีน มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๑ 
๓๕ Mr.Wang กำรท ำโคมจีน มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๑ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ให้ควำมรู้เร่ือง ระดับชั้น จ ำนวนคร้ัง/ปี 
๓๖ Mr.Chen กำรถักเชือกจีน มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๑ 
๓๗ Mr.Tao กิจกรรมนันทนำกำรเกี่ยวกับ

ภำษำจีน 
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๑ 

๓๘ Mr.Tian  Haopeng หัวหน้ำทีมกำรด ำเนินกิจกรรม
ค่ำยภำษำจีน 

มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๑ 

๓๙ นำงรัมภำภัค  เงินเส็ง และทีม
วิทยำกร 

กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษสะกิด
ต่อมต่อมควำมกล้ำ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๑ 

 
๑๐.  ผลงานดีเด่นในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา 
 

ท่ี ชื่อรางวัลท่ีได้รับ ระดับ หน่วยงาน 
๑ รำงวัลชมเชย(อันดับ ๔) กำรประกวดสวด

มนต์แปลระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ประเทศ มหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 

๒ รำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัยและ
สุขภำพอนำมัยที่ดี  

ประเทศ  ส ำนักงำนควำมปลอดภัยแรงงำน  

๓ รำงวัลชมเชยอันดับ ๔  ครูผู้ฝึกสอนกำร
ประกวดสวดมนต์แปลระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

ประเทศ มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รำงวัล
สถำนศึกษำดีเด่น โครงกำรยุวชน
ประกันภัย  

จังหวัด  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  

๕ ห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมรักกำรอ่ำน
ระดับเหรียญทอง  ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

เขต  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 
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  ๑๐.๒  ผลงานดีเด่น  ประเภทผู้บริหาร 
ท่ี ชื่อรางวัลท่ีได้รับ ระดับ หน่วยงาน 
๑ ได้รับคัดเลือกประธำนคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำดีเด่น  
นำยวัลลภ ภู่สุวรรณ 

ประเทศ สมำคมชมรมคูแห่งประเทศไทย 

๒ ได้รับคัดเลือกเป็นเลชำนุกำรคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำดีเด่น 
นำยสมบัติ ตันเจริญ 

ประเทศ สมำคมชมรมคูแห่งประเทศไทย 

๓ รำงวัลครูดี.ตำมรอยพ่อของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๘ 
นำยสมบัติ ตันเจริญ 
 

ประเทศ มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำมัธยมศึกษำ 
สมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ
แห่งประเทศไทย 

๔ เหรียญทองกำรประกวดหนังสือเล่มโปรด
กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
นำยสมบัติ ตันเจริญ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๕ เหรียญทองกำรประกวดบันทึกยอดนักอ่ำน
กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
นำยสุรพงษ์ แสงแก้ว 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

   ๖ เหรียญทองกำรประกวดวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
นำยสุรพงษ์ แสงแก้ว 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๗ เหรียญเงินกำรประกวดวิจัย ๕ บทกิจกรรมรัก
กำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนัก
อ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
นำยสมบัติ ตันเจริญ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 
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  ๑๐.๓  ผลงานดีเด่น  ประเภทครูผู้สอน 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 
๑ รำงวัลหนึ่งแสนครูดี 

นำงสำวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น 
ประเทศ คุรุสภำ 

๒ รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข 
นำงสำวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น 

ประเทศ คุรุสภำ 

๓ รำงวัลชมเชยอันดับ ๔  ครูผู้ฝึกสอนกำร
ประกวดสวดมนต์แปลระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย 
นำงสำลี่  อุตมำ 

ประเทศ มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑ สื่อกำรสอนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์บูรณำกำรโครงกำรเคมี  
นำงสำวศิรินทรำ น่วมอินทร์ 
นำงลัดดำวัลย์  พลอำจ 

ภำค มหำวิทยำลัยนเรศวร 

๕ รำงวัลเหรียญทอง ผู้ฝึกสอนกำรประกวดเพลง
คุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๔ 
นำงสำลี่  อุตมำ 

ภำค ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๖ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ครูที่ปรึกษำกำรแข่งขัน
ประกวดสื่อกำรสอนทำงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและคณิตศำสตร์ ประเภทอุปกรณ์
สำธิต 
นำงลัดดำวัลย์  พลอำจ 

จังหวัด มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

๗ ชนะเลิศอันดบั ๑ ผู้ฝึกสอนกีฬำเปตอง 
นำยวัฒนำ  เจริญสุข 

จังหวัด กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
ก ำแพงเพชร 

๘ รองชนะเลิศอันดับ ๑โครงกำรยุวชนประกันภัย
ดีเด่น ประเภทครู 
นำงอรสำ  อ่ิมใจ 
นำงสำวพรสุภำ  อ่ิมเนย 
นำยทัพไท  พร้อมเพรียง 
นำงมณีรัตน์  ธรรมสกุล 
นำงสำลี่  อุตมำ 

จังหวัด ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
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ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 
 นำงสำวศิรินญำ  บัวส ำลี 

นำงสำวทิพวัลย์  อ่อนเกตุ 
นำยคุณำกร  อ่ิมเนย 

  

๙ รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  ครูผู้ฝึกสอน
กิจกรรมสวดมนต์ท ำนองสรภัญญะ ระดับ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓  
นำงสำลี่  อุตมำ 

จังหวัด เทศบำลเมืองก ำแพงเพชร 

๑๐ 
   

รำงวัลเหรียญทอง ยอดครูสู่นักคิดบูรณำกำร ๘ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
นำงสำวศิรนิทรำ น่วมอินทร์ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๑๑ เหรียญทองกำรประกวดหนังสือเล่มโปรด
กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ
เจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
นำงสำวจงกล   ทำโว   
นำยทัพไท   พร้อมเพรียง  
นำงสำลี่   อุตมำ  
นำงปรำริชำติ          น่วมอินทร์   
นำยกิตติพัศ            เชื้อเขตรกิจ 
นำงสำวศิรินทรำ     น่วมอินทร์ 
นำงสำวทิวำ           สุระเดช        

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๑๒ เหรียญทองกำรประกวดคัดตัวบรรจง ๕ บรรทัด 
กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ
เจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘   
นำงสำวพรสุภำ   อ่ิมเนย 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๑๓ รำงวัลเหรียญทองกำรประกวดบันทึก
สร้ำงสรรค์ผ่ำนโครงสร้ำงควำมรู้  
Graphic Oranizer 
นำงสำวทิวำ  สุระเดช 
นำงโชติกำ    พัฒนไพศำลวงศ์                      
นำงภำสิณี    บุตรพลอย 

 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๑๙ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 
๑๔ เหรียญทองกำรประกวดบันทึกยอดนักอ่ำน

กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ
เจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
นำงสำวทิวำ    สุระเดช         
นำงสำวจงกล  ทำโว   
นำงสำลี่           อุตมำ 
นำงสำวนันทวัน  ขวัญศรีทองมั่น 
นำงสำวศิรินทรำ น่วมอินทร์   
นำงมณีรัตน์     ธรรมสกุล     

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๑๕ เหรียญทองกำรประกวดบันทึกวรรคทองของ
กำรอ่ำนกิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
นำงสำวทิวำ        สุระเดช       
นำยทัพไท           พร้อมเพรียง  
นำงสำลี่               อุตมำ 
นำงจุฑำทิพย์       ค ำบันลือ 
นำงปรำริชำติ       น่วมอินทร์   
นำงสำวนันทวัน   ขวัญศรีทองมั่น 
นำยกิตติพัศ        เชื้อเขตรกิจ 
นำยสำโรจน์       บุญเนรมิต 
นำงโชติกำ         พัฒนไพศำลวงศ์                      
นำงฉำยนันท ์    อินทรสูต 
นำงอนำมิกำ      คงเพชรศักดิ์ 

นำงมณีรัตน์       ธรรมสกุล                     
นำงสำวศิรินทรำ  น่วมอินทร์   

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๑๖ เหรียญทองกำรประกวดหนังสือเล่มเล็กกิจกรรม
รักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนัก
อ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
นำงมณีรัตน์   ธรรมสกุล 

 
 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๐ 
 

ที่ รำงวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงำน 
๑๗ เหรียญทองกำรประกวดเร่ืองของเล่นจำก

กะลำมะพร้ำวกิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
นำงสำวนันทวัน   ขวัญศรีทองมั่น 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๑๘ เหรียญทองกำรประกวดเร่ือง กำรประดิษฐ์
กล่องทิชชูจำกผ้ำกิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
นำงละมัยรักษ์   ก้องเกรียงไกร     

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๑๙ เหรียญทองกำรประกวดวิจัย ๕ บทกิจกรรมรัก
กำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนัก
อ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
นำงละมัยรักษ์      ก้องเกรียงไกร      
นำงฉำยนันท ์       อินทรสูต 
นำงสำวศิรินทรำ   น่วมอินทร์   

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๒๐ เหรียญเงินกำรประกวดวิจัยในชั้นเรียนกิจกรรม

รักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนัก

อ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

นำงภำสิณี       บุตรพลอย                            

นำงสำวศิรินทรำ    น่วมอินทร์   

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๒๑ เหรียญทองแดงกำรประกวดวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ
เจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
นำงนันทิยำ             บุตรดี 
นำงละมัยรักษ์         ก้องเกรียงไกร      

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๒๒ เหรียญทองกำรประกวดยุวบรรณำรักษ์กิจกรรม
รักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนัก
อ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
นำงสำลี่   อุตมำ 

 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๑ 
 

ที่ รำงวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงำน 
๒๓ เหรียญทองกำรประกวดวิจัยในชั้นเรียน

กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ
เจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
นำงสำวทิวำ    สุระเดช         

นำงมณีรัตน์    ธรรมสกุล                   

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๒๔ เหรียญทองกำรประกวดยอดนักอ่ำนเชิง
วิเครำะห์กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
นำงสำวพรสุภำ  อ่ิมเนย 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๒๕ รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑  
ผู้ฝึกสอนกิจกรรมกำรสวดมนต์ท ำนอง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
นำงสำลี่  อุตมำ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๒๖ รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ครูผู้ฝึกสอน
กิจกรรมสวดมนต์ท ำนองสรภัญญะ  
ระดับ มัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓  
นำงสำลี่  อุตมำ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๒๗ รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ ผู้ฝึกสอนกำร
ประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย งำนศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ 
นำงสำลี่  อุตมำ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๒๘ รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๑ ผู้
ฝึกสอนกำรประกวดสวดมนต์แปลระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ งำนศิลปหัตถกรรม 
คร้ังที่ ๖๔ 
นำงสำลี่  อุตมำ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

๒๘ รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๒ ผู้
ฝึกสอนกำรประกวดกำรเล่ำนิทำนคุณธรรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖  
งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ ๖๔ 
นำงสำลี่  อุตมำ  

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๒ 
 

ที่ รำงวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงำน 
๒๙ รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒  

ผู้ฝึกสอนกำรประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ งำนศิลปหัตถกรรม 
คร้ังที่ ๖๔ 
นำงสำลี่  อุตมำ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

 

 ๑๐.๔  ผลงานดีเด่น  ประเภทนักเรียน 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 
๑ รำงวัลชมเชยอันดับ ๔ กำรประกวดสวด

มนต์แปลระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ 
นำงสำวทิพย์ 

ประเทศ  

๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดตอบปัญหำ
กฎหมำย 
นำงสำวสุดำรัตน์ สุขสำม 
นำงสำวธำรำรัตน์ โพธิ์ทับทิม 

ภำค มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

๓ รองชนะเลิศอันดับ ๕ กำรแข่งขัน A-math 
มัธยมศึกษำตอนปลำย ชิงแชมป์ภำคเหเหนือ 
๒๐๑๖ 
นำงสำวกรกวลี นุ่มเด่ือ 

ภำค สมำคมครอสเวิร์ด เอแม็ท  
แห่งประเทศไทย 

๔ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ กำร

ประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรมระดับชั้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย  

นำงสำวศิริรัตน์  มณีนำค 

ภำค มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๕ เหรียญทองกำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ประเภทหญิงม.๔-ม.๖งำน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
นำงสำวศิริรัตน์  มณีนำค 

ภำค ส ำนักงำนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๖ เหรียญทองกำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
นำงสำวศิริรัตน์  มณีนำค 

ภำค ส ำนักงำนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๓ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 

๗ รองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรแข่งขัน ๑๘๐  
ไอคิว มัธยมศึกษำตอนต้น งำน MATH 
GENIUS ๘ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 
เด็กหญิงแสงดำว หำญสำรกิจ 
เด็กหญิงทัศนีย์ ท้วมใจหำญ 

ภำค มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘ รองชนะเลิศอันดับ ๑ แข่งขันจรวดขวดน้ ำ  
เด็กชำยพีรทัศน์ ผิวขำว 
เด็กชำยสุรพิชณ์ เงำงำม 

ภำค มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙ 
 

เหรียญทองกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.๔-ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ ๖๕ 
นำงสำวซำโอริ  วำตำนูกิ 
นำงสำวธนธิดำ  ผูกโพธิ์ 
นำงสำวธนศิริ  ผลเศรษฐี 
นำงสำวปภำวรินท์  อ้นเกษ 
นำงสำวรัตมน   แสงสุรินทร์ 
นำงสำววันดี  โตบ ำรุง 
นำงสำวอำรียำ  จันทร์กลิ่น 
นำงสำวเพ็ญนภำ  สิหิงค์ 

 

ภำค ส ำนักงำนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

๑๐ เหรียญเงินกำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
นำงสำวศิริรัตน์  มณีนำค 

ภำค ส ำนักงำนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๑๑ เหรียญเงินกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทย
สร้ำงสรรค์ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
เด็กหญิงกัญจนำ  สิงห์เถื่อน 
เด็กหญงิจักรี  แดงอ่ิม 
เด็กหญิงจิรำวรรณ  ทองค ำ 
เด็กหญิงตวงทอง  มณีรัตน์ 

ภำค ส ำนักงำนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๔ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 

 เด็กหญิงธิญำดำ  เผือกคล้ำย 
เด็กหญิงปำนเลขำ  ชัยเสนำ 
เด็กหญิงปุณยนุช  กันทะนิด 
เด็กหญิงวิภำวดี  สิงห์เถื่อน 
เด็กหญิงสุภำวดี  สว่ำงเมฆ 
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ไม้สนธ์ 
เด็กหญิงอัจฉรำ  สมศรี 

  

๑๒ เหรียญทองกำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำนม.๔-  
ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ 
นำงสำวซำโอริ  วำตำนูกิ 
นำงสำวธนธิดำ  ผูกโพธิ์ 
นำงสำวธนศิริ  ผลเศรษฐี 
นำงสำวปภำวรินท์  อ้นเกษ 
นำงสำวอำรียำ  จันทร์กลิ่น 
นำงสำวเพ็ญนภำ  สิหิงค์ 

ภำค ส ำนักงำนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

๑๓ ชนะเลิศกำรแต่งกลอนสุภำพ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น โครงกำรรักษ์ภำษำไทย 
๒๕๕๘ 
เด็กหญิงณัฐกำนต์ หอมร่ืน 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๑๔ เหรียญทองกำรประกวดคัดตัวบรรจง ๕
บรรทัด กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
เด็กชำยวีรภัทร    นวลอินทร์            
นำยธีรศักดิ์        ขวัญมำ                 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๑๕ เหรียญทองกำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก
กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
เด็กหญิงอริศำ               เถำวัลย์                 
เด็กหญิงนำฎลดำ          เสำวภำคย์พำนิชย์ 
เด็กชำยธนภูมิ               มณีแสง                

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๕ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 
๑๖ เหรียญทองกำรประกวดยุวบรรณำรักษ์

กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
นำยอมรเทพ           ขันทอง 

นำยชัชวำล              เอ่ียมสะอำด 

นำยอิทธิพล            สร้องโสม 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๑๗ เหรียญทองกำรประกวดเร่ืองของเล่นจำก
กะลำมะพร้ำวกิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
เด็กชำยกนกพล           บุญเลิศ                     

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๑๘ เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมสวดมนต์ท ำนอง
สรภัญญะระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
คณะนักเรียน 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๑๙ เหรียญทองกำรประกวดเร่ือง กำรประดิษฐ์
กล่องทิชชูจำกผ้ำกิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน 
ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๕๘ 
เด็กหญิงประเสริฐ          ล้อมสุข                  

เด็กหญิงปำนชีวัน          โค้วเจริญ 

เด็กหญิง.สุมิตตำ             ไชยเนตร 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๒๐ เหรียญทองกำรประกวดยอดนักอ่ำนเชิง
วิเครำะหก์ิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
เด็กหญิงกรกมล          หงส์ทอง                

เด็กหญิงน้ ำทิพย์          ฟักเขียว 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๒๑ เหรียญทองกำรประกวดหนังสือเล่มโปรด
กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๖ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 

 เด็กหญิงพิชญำภัค   เร่ือศรีจันทร์ 

เด็กหญิงณัฐฐำเนตร   เกษสุวรรณ 

เด็กหญิงวิภำ  เสมสวัสดิ์ 

เด็กหญิงณัฐวรรณ    เสชัง 

เด็กหญิงกัญญำ   อุทมนเอกเดโช 

เด็กหญิงวิภำวดี   สิงห์เถื่อน 

เด็กหญิงรุ้งตะวัน   หมั่นเขตรกิจ 

เด็กหญิงสุกัญญำ   โฉมนำค 

นำงสำวเบญญำภำ   ดอนไพรอ่อน 

นำงสำวกรรณิกำ     เสรีเป๊ะ 

  

๒๒ เหรียญทองกำรประกวดบันทึกยอดนักอ่ำน
กิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
เด็กหญิงปิยะฉัตร   สุวรรณจันทรำ 

เด็กชำยกิตติศักดิ์   ค ำศรี 

เด็กหญิงลักษมณ   รัตถำ 

เด็กหญิงปำนเลขำ   ชัยเสนำ 

เด็กหญิงพิชญำดำ   เร่ือศรีจันทร์ 

เด็กหญิงอริยำ          วำรีสุข 

นำงสำวณัฐกำนต์    กลิ่นมณฑำ                  

นำงสำวสุภำวณี         เข็มด้วง 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๒๓ เหรียญทองกำรประกวดบันทึก วรรคทอง
ของกำรอ่ำนกิจกรรมรักกำรอ่ำนเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
เด็กหญิงสุชัญญำ  ลำภเดโช 

เด็กหญิงกรกมล   หงส์ทอง 

เด็กชำยอภิรัชต์   โพธิ์ทอง 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๗ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 
 เด็กชำยชญำนนท์   บุญศักดิ์ 

เด็กหญิงสุปรียำ   นุ่มน้อย 

นำงสำวศิริพร   บันเทิง 

นำงสำวธนิกำ   จ ำปัน 

  

๒๔ เหรียญทองกำรประกวดบันทึก บันทึก
สร้ำงสรรค์ผ่ำนโครงสร้ำงควำมรู้กิจกรรมรัก
กำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนัก
อ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

เด็กหญิงแสงดำว   หำรสำริกิจ 

เด็กหญิงธนัชชำ   แก้วคูณ 

เด็กหญิงสิริลักษณ์   ด้วงสุข 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๒๕ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม
สวดมนต์ท ำนองสรภัญญะระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๒๖ เหรียญทองแดงกำรแข่งขันกำรสร้ำงเกม
สร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
นำยฉัตรชัย  บุญเพชร 
นำยฐิติพันธ์  อุตมำ 

ภำค ส ำนักงำนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

๒๗ เยำวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดก ำแพงเพชร รุ่นที่ ๖ (TO BE 
NUMBER ONE IDOL๖)  
นำงสำวศิริรัตน์ มณีนำค 

ภำค สำธำรณสุข 

๒๘ เหรียญทองกำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
นำยกฤษณะ  ภักดีรักษ์ 
นำยเอกภพ  ภู่ทอง 

ภำค ส ำนักงำนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

๒๙ เหรียญทองชนะเลิศกำรแข่งขันระบ ำ
มำตรฐำนม.๔-ม.๖งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๘ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 

 นำงสำวธนธิดำ  ผูกโพธิ์ 
นำงสำวธนศิริ  ผลเศรษฐี 
นำงสำวปภำวรินท์  อ้นเกษ 
นำงสำวอำรียำ  จันทร์กลิ่น 
นำงสำวเพ็ญนภำ  สิหิงค์ 

  

๓๐ 
 
 

เหรียญทองชนะเลิศกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ม.๔-ม.๖งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คร้ังที่ ๖๕ 
นำงสำวซำโอริ  วำตำนูกิ 
นำงสำวธนธิดำ  ผูกโพธิ์ 
นำงสำวธนศิริ  ผลเศรษฐี 
นำงสำวปภำวรินท์  อ้นเกษ 
นำงสำวรัตมน   แสงสุรินทร์ 
นำงสำววันดี  โตบ ำรุง 
นำงสำวอำรียำ  จันทร์กลิ่น 
นำงสำวเพ็ญนภำ  สิหิงค์ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๓๑ เหรียญทองชนะเลิศกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทย
สร้ำงสรรค์ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
เด็กหญิงกัญจนำ  สิงห์เถื่อน 
เด็กหญิงจักรี  แดงอ่ิม 
เด็กหญิงจิรำวรรณ  ทองค ำ 
เด็กหญิงตวงทอง  มณีรัตน์ 
เด็กหญิงธิญำดำ  เผือกคล้ำย 
เด็กหญิงปำนเลขำ  ชัยเสนำ 
เด็กหญิงปุณยนุช  กันทะนิด 
เด็กหญิงวิภำวดี  สิงห์เถื่อน 
เด็กหญิงสุภำวดี  สว่ำงเมฆ 
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ไม้สนธ์ 
เด็กหญงิอัจฉรำ  สมศรี 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๓๒ 
 

เหรียญทองชนะเลิศกำรแข่งขันกำรสร้ำงเกม
สร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖งำน  

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๒๙ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 
 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 

นำยฉัตรชัย  บุญเพชร 
นำยฐิติพันธ์  อุตมำ 

  

๓๓ เหรียญทองชนะเลิศกำรแข่งขันกำรสร้ำง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
นำยกฤษณะ  ภักดีรักษ์ 
นำยเอกภพ  ภู่ทอง 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๓๔ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒กำรแข่งขันกิจกรรม
ภำพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 

- นำงสำวชลธิชำ  โสภำ 
- นำยธีระวัฒน์  นำควังไทร 
- นำยสรวิชญ์  มำเนตร 
- นำยสุทธิมนต์  พิลึก 
- นำงสำวเพ็ญพิชชำ  เต็มเปี่ยม 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๓๕ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
กำรประกวดมำรยำทไทย ม.๑-ม.๓งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 

- เด็กหญิงธนัชพร  โอ้ทอง 
- เด็กชำยพริษฐ์ธนต์  ศรีภำนุมำตุ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๓๖ เหรียญทองกำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์"   
ม.๑-ม.๓งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน        
คร้ังที่ ๖๕ 

- เด็กหญิงสุรีรัตน์  ภู่กลีบ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๓๗ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒กำร
แข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
นำงสำวรุ่งทิวำ  ปัญญำ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๓๘ เหรียญทองกำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๓๐ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 
 เด็กหญิงสุวภัทร  เจริญสรี   

๓๙ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑กำร
แข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.๔-
ม.๖งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ 
นำงสำวศิริรัตน์  มณีนำค 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๔๐ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ม.๔-ม.๖  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
นำงสำวชนำกำนต์  เสริมสุข 

นำงสำวซำโอริ  วำตำนูกิ 

นำยธนกร  อุทัยเรือง 

นำงสำวธนธิดำ  ผูกโพธิ์ 

นำยศรำยุธ  อยู่เย็น 

นำยสหรัฐ  บุญยืด 

นำยอภิสิทธิ  อินทร์ประสิทธิ์ 

นำยอนนท์  แคโอชำ 

นำงสำวอำรียำ  จันทร์กลิ่น 

นำงสำวเพ็ญนภำ  สิหิงค์ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๔๑ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น 
 (๒D Animation) ม.๑-ม.๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
เด็กชำยกิตติศักดิ์  ฟักเขียว 

เด็กชำยวำยุภัทร  ชุณณวงษ์ 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 

๔๒ เหรียญทองกำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์"  
ม.๔-ม.๖งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ ๖๕ 
เด็กหญิงพัชรำภรณ์  รัตถำ 

 

 

เขต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๑ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๓๑ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 

๔๓ ชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท เปตอง กิจกรรม
กำรแข่งขันกีฬำระดับจังหวัด 
นำยอนุรักษ์  อยู่เย็น 
เด็กชำยจตุพร  คุยบุตร 
เด็กชำยสุทธิพงษ์  เยำวพินย์ 

 

จังหวัด กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
ก ำแพงเพชร 

๔๔ รองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรประกวดสื่อกำร
สอนทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
คณิตศำสตร์ประเภทอุปกรณ์สำธิต 
นำงสำววัชรำภรณ์  ม่วงทอง 
นำงสำวนิศำรัตน์  ค ำพวงวิจิตร 
นำงสำวสุนิษำ  นันทสี 

 

จังหวัด มหำวิทยำลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 

๔๕ เข้ำร่วมกำรประกวดสื่อกำรสอนทำง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศำสตร์
ประเภทอุปกรณ์สำธิต 
นำงสำวนัทฐิกำนต์  ยอดสุทธิ์ 
นำงสำวพัชรำ  อินตำ 
นำงสำวพัชลิตำ  ทันจันทร์ 

 

จังหวัด มหำวิทยำลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 

๔๖ รองชนะเลิศอันดับ๑ กำรแข่งขัน
ภำษำอังกฤษงำนเปิดโลกวิชำกำร  
เปิดประตูสู่อำเซียนและศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  
เด็กชำยภูตะวัน แก้วเพชร  

 

จังหวัด โรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม 

๔๗ รองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรประกวดพูดสุนทร
พจน์ภำษำจีนงำนเปิดโลกวิชำกำร  
เปิดประตูสู่อำเซียนและศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  
นำงสำวปริชญำโลไธสง 
 

จังหวัด โรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๓๒ 
 

ท่ี รางวัล / ชื่อ-สกุล ระดับ หน่วยงาน 

๔๘ รองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรประกวดพูดสุนทร
พจน์ภำษำจีนงำนเปิดโลกวิชำกำร  
เปิดประตูสู่อำเซียนและศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  
นำงสำวอภิญญำ พรหมเอียด 

จังหวัด โรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม 

๔๙ ชนะเลิศกำรแข่งขัน A-math มัธยมศึกษำ
ตอนต้น งำนเปิดโลกวิชำกำร ณ โรงเรียนวชิร
ปรำกำร วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๕๙  
เด็กหญิงสมฤทัย  ชัยโชติ  
เด็กหญิงวิมลศิร ิ  เสิบกลิ่น 

กลุ่มโรงเรียน 
สหวิทยำเขต 

โรงเรียนวชิรปรำกำรวิทยำคม 

๕๐ ชนะเลิศกำรแข่งขัน A-math มัธยมศึกษำตอน
ปลำย งำนเปิดโลกวิชำกำร ณ โรงเรียนวชิร
ปรำกำร วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๕๙  
นำงสำวกรนวลี  นุ่มเด่ือ 

กลุ่มโรงเรียน 
สหวิทยำเขต 

โรงเรียนวชิรปรำกำรวิทยำคม 

๕๑ รองชนะเลิศกำรแข่งขัน A-math มัธยมศึกษำ
ตอนต้น งำนเปิดโลกวิชำกำร ณ โรงเรียนวชิร
ปรำกำร วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๕๙  
เด็กหญิงแสงดำว หำญสำรกิจ 

กลุ่มโรงเรียน 
สหวิทยำเขต 

โรงเรียนวชิรปรำกำรวิทยำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๓๓ 
 

๑๐.๕  ผลงานดีเด่น  ประเภทนักเรียน  ท่ีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 
จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้   ร้อยละ ๑๐๐ 
 

เลขท่ี  ชื่อ - สกุล  คณะ มหาวิทยาลัย 
๑ นำยศุภวิทย์    ชุดนอก สำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๒ นำยเอกภพ    ภู่ทอง อุตสำหกรรมเกษตร 

เกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

๓ นำยฐิติพงศ์    อุตมำ เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ 
๔ นำยหัสนัย    มีมุข สำธำรณสุขศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 

๕ นำยกฤษณะ    ภักดีรักษ์ สำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๖ นำยพิสัยสิษฐ ์   เสือแขม แพทย์ศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ 
   ๗ นำยอำนนท์    แคโอชำ ศิลป์ศำสตร์ 

ศิลป์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบรูพำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

   ๘ นำงสำวชลธิชำ    จ ำปำสอน บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ 

   ๙ นำงสำววรลดำ    เนียมเพำะ สำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
   ๑๐ นำงสำวกัญญำภัค    ผลบุญเรือง วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

 นำงสำวสุชัญญำ    มีชัย รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจเศรษฐศำสตร์และกำร
สื่อสำร 
นิติศำสตร์ 
เศรษฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยบรูพำ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
มหำวิทยำลัยพำยัพ 

๑๑ นำงสำวมินตรำ    พรมลี สำธำรณสุขศำสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

๑๒ นำงสำวรุ่งอรุณ    บุญทะโกสุม บริหำรจัดกำรกำรตลำด 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๑๓  นำงสำวอำรีรัตน์    โตยิ่ง วิทยำศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยนเรศวรมหำวิทยำลัย
รำชภัฎเชียงรำย 

๑๔ นำงสำววรรณชนก    เปรมบุญ วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
 

๑๖ นำงสำวสุภำพร    วงค์สุวรรณ์ วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
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๑๗ นำงสำวโฉมสุดำ    มูลนันไชย 

 
วิศวะกรรมศำสตร์ 
แพทย์ศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 

๑๘ นำงสำวสุวรรณำ    แก้วฟู คุรุศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๑๙ นำงสำวไพลิน    อร่ำมรุณ สำธำรณสุขศำสตร์ 

บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

๒๐ นำงสำวนำตำชำ    จันทร์พรหม วิศวะกรรมศำสตร์ 
วิศวะกรรมศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

๒๑ นำงสำวธิดำ    อำจองค์ วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๒๒ นำงสำวกนกวลี    นุ่มเด่ือ วิศวะกรรมศำสตร์ 

สำธำรณสุขศำสตร์ 
สัตวศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

๒๓ นำงสำวสรัลพร    วงษ์จันทร์ มนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ 
๒๔ นำงสำวกิรณำ    จิตร์หำญ วิศวะกรรมศำสตร์  

วิศวะกรรมศำสตร์ 
วิทยำลัยพลังงำน 
วิทยำศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยนอร์ท เชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๒๕ นำงสำวสุดำรัตน์    สุขสำม นิติศำสตร์ 
สำธำรณสุขศำสตร์ 
นิเทศศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

๓๐ นำงสำวทิพย์ธิดำ    อินกรัด สำธำรณสุขศำสตร์ 
สำธำรณสุขศำสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ 

๓๑ นำงสำวนฤมล    สุขโต เศรษฐศำสตร์ 
รัฐศำสตร์ 
คหกรรมศำสตร์ 
 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ (แพร่)
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 

๓๒ นำงสำวจุฑำมณี    ทำนะมัย บริหำร มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
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๓๓ นำงสำวชินำนำง    ดอกมณฑำ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร

ออกแบบ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

๓๔ นำงสำวนิศำรัตน์    วันค ำ บริหำร มหำวิทยำลัยพำยัพ 
๓๕ นำงสำวฟำรีญำ    สำติบุตร บริหำรธุรกิจเศรษฐศำสตร์และกำร

สื่อสำร 
รัฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

๓๖ นำงสำวอรัญญำ    กิตติสิทโธ เกษตรศำสตร์ 
ศิลป์ศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

๓๗ นำงสำวสุนิษำ    บำงทอง มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ 
๓๘ นำงสำวรัตตวัลย์    ชัยผุย วิทยำศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 

๓๙  นำงสำวศิริรัตน์    มณีนำค วิศวะกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

๔๐ นำงสำววนัชพร ปุรำชะธรรมโม สังคมสงเครำะห์ศำสตร์และ
สวัสดิกำรสังคม 

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

๔๑ นำงสำวหัทยำ    งำมงอน วิศวะกรรมศำสตร์ 
วิศวะกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 
หลักสูตรวิทยำศำสตร์ 
หลักสูตรวิทยำศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

๔๒ นำงสำวทักษพร    ศรีเดช วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 
๔๓ นำงสำวโชติกำ จริยำจินดำเสถียร บริหำรธุรกิจเศรษฐศำสตร์และกำร

สื่อสำร 
เทคโนโลยีกำรจัดกำร 
ผลิตกรรมเกษตร 
วิทยำศำสตร์ 
นิเทศศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

๔๔ นำงสำวเพ็ญนภำ    สิหิงค์ ศึกษำศำสตร์ 
มนุษย์ศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
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ศิลปะกำรแสดง 
นิเทศศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

๔๕ นำงสำวธำรำรัตน์    โพธิ์ทับทิม วิทยำลัยกำรปกครอง 
นิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

๔๖ นำงสำวธีรำรัตน์    โพธิ์ทับทิม วิทยำศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

๔๗ นำยชนพัฒน์    ศิริมำนนท์ สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๔๘ นำยกนกเพชร    ภูมิบูรณ์ ศึกษำศำสตร์ 

เทคโนโลยีกำรประมงและ
ทรัพยำกรทำงน้ ำ 
รัฐกิจบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 

๔๙ นำยศิรสิทธิ์    ผื้อยศ เกษตรศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยนอร์ท เชียงใหม่ 

๕๐ นำยอุดม    เครือจันตำ บริหำรธุรกิจ 
วิศวกรรม 

มหำวิทยำลัยพำยัพ 
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๕๑ นำยกฤษณะ    ชมภูหล้ำ บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยนอร์ท เชียงใหม่ 
๕๒ นำยสุภชัย    เสือสูงเนิน บริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยบริหำรธุรกิจบัญฑิต 
๕๓ นำยศิวกร    ศรีค ำหู้ บริหำรธุรกิจ 

ดิจิทัลมีเดีย 
ศิลป์ศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

๕๔ นำยอุดมชัย    ดุลย์มำ บริหำร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
๕๕ 

 
นำยจำรุกิตต์    แสงส่ง พัฒนำกำรท่องเที่ยว 

พืชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม 

๕๖ เด็กหญิงจิรำวรรณ    อุบัติ นิติศำสตร์ 
สำธำรณสุข 
เทคโนโลยีกำรประมงและ
ทรัพยำกรทำงน้ ำ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

๕๗ นำงสำวเกตุวลี    ช ำนำญยุทธ บริหำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
๕๘ นำงสำวสุดำรัตน์    นุตพงษ์ มนุษย์ศำสตร์กำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยว 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

๕๙ นำงสำวณัฐกุล    ภู่จีน บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร (วิทยำเขตพำณิชยำกำร) 
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บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ 

๖๐ นำงสำวแคทธิยำ    จูด้วง บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

๖๑ นำงสำวณัฐธิดำ    พัฒด ำ วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ 
นิติศำสตร์ 
นิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

๖๒ นำงสำวอทิตยำ    โชหนู บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

๖๓ นำงสำวณัฐธยำ    วงค์เนตร สังคมศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ 
สำธำรณสุข 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

๖๔ นำงสำวณัฐสุดำ    ขันสิงหำ ผลิตกรรมกำรเกษตร 
รัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ 

๖๕ นำงสำวอัจฉรำ    กล้วยสูงเนิน สำธำรณสุขศำสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

๖๖ นำงสำวรจนำ    ทับทอง บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๖๗ นำงสำวอุมำพร    ใจสอน เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
๖๘ นำงสำวภัทรำวดี    เหล่ำเขตรกิจ มนุษย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ 
๖๙ นำงสำวธีรดำ    ชนะภัย ศิลป์ศำสตร์ 

บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๗๐ เด็กหญิงชฎำพร    กุลสุวรรณ์ บริหำรธุรกิจเศรษฐศำสตร์และกำร
สื่อสำรบริหำรธุรกิจบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยนเรศวรมหำวิทยำลัย
แม่โจ้มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

๗๑ นำงสำวกนกอร    หำญโสด บริหำรธุรกิจเศรษฐศำสตร์และกำร
สื่อสำร 
บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยนอร์ท เชียงใหม่ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๓๘ 
 

เลขท่ี  ชื่อ - สกุล  คณะ มหาวิทยาลัย 
๗๒ นำงสำวศิริอำสำฬ    ฤทธิเม่น วิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
๗๓ นำงสำวริษำ    กวีธรรม บริหำรธุรกิจ 

ศิลป์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

๗๔ เด็กหญิงนริศรำ    แสงสว่ำง เทคโนโลยีกำรประมงและ
ทรัพยำกรทำงน้ ำ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๗๕ นำงสำวชรินรัตน์  ปัญญำดิบวงค์ บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
   วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
   บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยนอร์ท เชียงใหม่ 

๗๖ เด็กหญิงชญำนิน    เมฆแก้ว มนุษย์ศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ 
มนุษย์ศำสตร์และกำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

๗๗ นำงสำวธีรนุช    ค ำฟู บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ 

๗๘ นำงสำวอำรียำ    เนยค ำ บริหำรธุรกิจ 
วิทยำกำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต 

๗๙ นำงสำววิสุภำ    มั่นยำ บริหำรธุรกิจ 
ศิลป์ศำสตร์ 
ศิลป์ศำสตร์ 
ศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๘๐ นำงสำวสุชำนรี    ทองนิล วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
๘๑ นำงสำวกมลชนก    ทองงำมข ำ วิศวกรรมอุตสำหกรรมกำรเกษตร

วิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 

๘๒ นำงสำววิภำลักษณ์    บุญทอง บริหำรธุรกิจ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๘๓ นำงสำวรุ่งทิวำ    ฉัตรชัยสุริยำ แพทย์ศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 
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เลขท่ี  ชื่อ - สกุล  คณะ มหาวิทยาลัย 
๘๔ นำงสำวจิตตำ    รัตนะ เทคโนโลยีกำรเกษตรและ

อุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 

๘๕ นำงสำวสุกัญญำ    ใจยำ แพทย์ศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๘๖ นำงสำววันยี่หวำ    บรรณะธี บริหำรธุรกิจ 
นิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

๘๗ นำงสำวจิรำพร    แมลจิตร ศิลป์ศำสตร์ 
ศิลป์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
บริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

๘๘ นำงสำวพรประภำ    โพธิ์ศรี วิทยำลัยพลังงำน 
นิเทศศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ 

 
       ๑๐.๒  งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 

ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ยิ้ม ประนม ก้มขำน 
ควำมภูมิฐำน 
นักเรียน สว.กพ. 
 

๑.  จัดโครงกำร 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ  
๒.  ผลกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ 
 

กิจกรรม Give & Take จิตอำสำ  ยิ้มใส   
ไหว้สวย  โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๑.กิจกรรมรณรงค์และให้ควำมรู้หน้ำเสำธง  
พูดให้ควำมรู้เร่ืองกำรไหว้ที่ถูกต้อง กำรมี
สัมมำ-คำรวะ  มำรยำทไทยที่ดีงำมตำม
ประเพณีของคนไทย  โดยนักเรียนแกนน ำ 
และครูผู้รับผิดชอบ 
   ๒.กิจกรรมอบรมมำรยำทไทย/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม โดยเชิญวิทยำกรจำก
หน่วยงำนอื่น(เชิญวิทยำกรจำกพิพิธภัณฑ์
เรือนไทย) เพื่อปลูกฝังมำรยำทในกำรไหว้ 
และสืบทอดวัฒนธรรมกำรไหว้ของไทยได้
ถูกต้อง และเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่ำ
ควำมส ำคัญในกำรไหว้ของไทยในลักษณะ
ต่ำงๆ 
   ๓.จัดประกวดมำรยำทไทยและคัดเลือก
นักเรียนตันแบบ   

   ๑.โรงเรียนมีกำร
จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 
   ๒.ผลกำร
ด ำเนินงำนของ
กิจกรรม  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ  
ร้อยละ ๘๕ 
 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๔๐ 
 

ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

สวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 

     มีกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับงำนใน
พระรำชด ำริ พระ
รำชประวัติ พระรำช
กรณียกิจของสมเด็จ
พระศรีนครินทรำบ
รมรำชชนนีหรือพระ
บรมวงศำนุวงศ์ 
 

๑.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติกำร เรื่อง “๕ 
องค์ประกอบของสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”  
ให้กับบุคลำกรในโรงเรียน  โดยเชิญวิทยำกร
จำกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯสวน
จิตรลดำ จ ำนวน ๕ ท่ำน โดยอบรมในวันที่  
๒๐-๒๑  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้อง
ประชุมสระปทุม ๒  ผู้เข้ำร่วมอบรม
ประกอบด้วย ผู้บริหำร และคณะครู  จ ำนวน 
๕๔  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท ำควำม
เข้ำใจแนวทำงกำรด ำเนินงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และคณะครู เพื่อจะได้ด ำเนินงำนได้อย่ำง
ถูกต้องตำมนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย ของ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ   
   ๒. ด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบ ๕ 
องค์ประกอบ  โดยบูรณำกำรลงสู่กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ดังนี้ 
     ๒.๑  การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ โดยยึด
หลักการ “รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก” โดยก ำหนด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษำ ส ำรวจพรรณไม้ ท ำและ
ติดป้ำยรหัสประจ ำต้น บันทึกภำพพรรณไม้
หรือวำดภำพทำงพฤกษศำสตร์ ตั้งชื่อหรือ
สอบถำมข้อมูลพรรณไม้ ท ำป้ำยชื่อพรรณไม้
ชั่วครำว ท ำผังแสดงต ำแหน่งพรรณไม้ ศึกษำ
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์  ท ำตัวอย่ำงพรรณ
ไม้ เปรียบเทียบข้อมูลกับเอกสำร เรียนรู้ชื่อที่
เป็นสำกล ท ำทะเบียนพรรณไม้ ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ 
ทะเบียนพรรณไม้ และจัดท ำป้ำยชื่อพรรณไม้ 

โรงเรียนจัดกิจกรรม
ที่เน้นผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับงำน
ในพระรำชด ำริ พระ
รำชประวัติ พระรำช
กรณียกิจของสมเด็จ
พระศรีนครินทรำบ
รมรำชชนนี  หรือ
พระบรมวงศำนุวงศ์ 
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ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

  

สมบูรณ ์เพื่อให้รู้จัก รู้ประโยชน์ของพรรณไม้      
๒.๒ การรวบรวมพันธุ์ไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
ยึดหลักการ “คลุกคลี เห็นคุณ สุนทรี” โดย
เรียนรู้พืชพรรณ และสภำพพืน้ที่ วิเครำะห์
พื้นที่ พิจำรณำคุณ และสุนทรียภำพพรรณไม้ 
ท ำผังภูมิทัศน์ จัดหำพรรณไม้ ปลูก ดูแลรักษำ 
และออกแบบบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
เห็นคุณ รู้ค่ำ ของพืชพรรณ 
     ๒.๓  การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ยึด
หลักการ  “รู้ความวิเคราะห์  เห็นความต่าง   
รู้ความหลายหลาก”  โดยกำรน ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติมำเป็นปัจจัยในกำรเรียนรู้ 
โดยกำรใช้ปัจจัยหลำยปัจจัยในชนิดเดียวกัน
หรือต่ำงชนิดกัน เพื่อให้เห็นควำมต่ำง เมื่อเห็น
ควำมต่ำง ก็จะเกิดจินตนำกำรอันจะน ำไปสู่
กำรใช้ประโยชน์ในงำนแต่ละด้ำน 
     ๒.๔  การรายงานผลการเรียนรู้  ยึด
หลักการ “รู้สาระ  รู้สรุป  รู้สื่อ”  โดยรวบรวม
ผลกำรเรียนรู้ วิเครำะห์ เรียบเรียงสำระ จัด
ระเบียบข้อมูลสำระแต่ละด้ำน จัดล ำดับสำระ
หรือกลุ่มสำระ เรียนรู้รูปแบบกำรเขียนรำยงำน 
วิธีกำรรำยงำนผลในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสื่อผล
กำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
      ๒.๕  การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  
ยึดหลักการ “น าองค์ความรู้  ท่ีเป็นวิทยาการ  
เผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่”  โดย
กำรบูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระ 
กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรสร้ำง กำรใช้ กำร
ดูแลรักษำ และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ เพื่อกำรใช้
ประโยชน์องค์ควำมรู้ในวงกว้ำง 
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๓. ผู้บริหำรและครูจ ำนวน ๑๐ คน  ศึกษำดู
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โรงเรียนบ้ำน
ฉำงกำณจนกุลวิทยำ อ.บ้ำนฉำง  จ.ระยอง เพื่อ
ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร รูปแบบกำร
จัดกิจกรรม เพื่อน ำมำปรับใช้ในกำรด ำเนิน 
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  คณะครูได้มี
โอกำสประสำนแนวคิดทำงวิชำกำรกับสภำพ
จริงที่ได้พบเห็น ได้เพิ่มพูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ 
    ๔.ท ำศูนย์ข้อมูลสวนพฤกษศำสตร์  ที่อำคำร 
๑ ชั้น ๒  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ทำงด้ำนพืช หรือพรรณไม้ที่มีจัดแสดงในสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นสถำนที่ 
ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน ศึกษำค้นคว้ำ
เร่ืองพรรณไม้ในโรงเรียน 

 

ค่ำยภำษำอังกฤษ
“สะกิดต่อมควำม
กล้ำ”   
 

๑.  นักเรียนมีทักษะ
ในกำรอ่ำน  ฟัง  ดู  
พูด  เขียน  และตั้ง
ค ำถำมเพื่อค้นคว้ำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมและมี
ควำมเข้ำใจในทักษะ
ภำษำอังกฤษได้เป็น
อย่ำงดี   
 

๑.  เขียนกิจกรรมเสนอขออนุมัติ 
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๓.  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๔.  ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำม
กิจกรรมที่ตั้งไว้  
๕. ด ำเนินกิจกรรมค่ำยเรียนรู้ค่ำยภำษำอังกฤษ
“สะกิดต่อมควำมกล้ำ”  ในวันที่  ๒๙  
สิงหำคม ๒๕๕๘   
๕.  นิเทศ  ติดตำม  ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
๖. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง 

๑. นักเรียนร้อยละ  
๘๒  มีทักษะในกำร
อ่ำน  ฟัง  ดู  พูด  
เขียน  และตั้งค ำถำม
เพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้
เพิ่มเติมและมีควำม
เข้ำใจในทักษะ
ภำษำอังกฤษได้เป็น
อย่ำงดี   
๒.  นักเรียนร้อยละ  
๙๐ พึงพอใจต่อกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
ภำษำอังกฤษ  
“สะกิดต่อมควำม
กล้ำ” 
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กิจกรรมค่ำยเรียนรู้
ภำษำและ
วัฒนธรรมจีน  
Chinese  Day  
Camp 

๑.  เพื่อให้นักเรียน
ยอมรับควำมคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำง
๒.  นักเรียนสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง  มีทักษะ
ในกำรอ่ำน  ฟัง  ดู  
พูด  เขียน  และตั้ง
ค ำถำมและมีควำม
เข้ำใจในทักษะ
ภำษำจีนได้เป็น 
อย่ำงดี   

๑.  ประชุมคณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  เพื่อวำงแผนกำรด ำเนิน
กิจกรรม 
๒.  บันทึกขอควำมขออนุญำตด ำเนินกิจกรรม
ค่ำยเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมจีน   
๓.  ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนิน
กิจกรรม 
๔.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรผู้เกี่ยวข้อง
ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 

๑. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่  ๕   
ที่ผ่ำนกำรเข้ำค่ำย
เรียนรู้ภำษำและ
วัฒนธรรมจีนร้อยละ  
๘๕ ยอมรับควำมคิด
และวัฒนธรรมที่
แตกต่ำง 
๒. นักเรียนร้อยละ  
๘๒  มีควำมรู้ใน
เร่ืองของภำษำและ
วัฒนธรรมจีน 

กิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหำทำงกำร
ศึกษำผ่ำนรำยกำร
โทรทัศน์  “เวทีคน
เก่ง”ชิงถ้วย
พระรำชทำน
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำช
กุมำร ี
 

๑. สรุปควำมคิดจำก
เร่ืองที่อ่ำน ฟัง และดู 
และสื่อสำรโดยกำร
พูดหรือเขียนตำม
ควำมคิดของตนเอง 
๒. น ำเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหำด้วย
ภำษำหรือวิธีกำร
ของตนเอง 
๓. ก ำหนดเป้ำหมำย 
คำดกำรณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบ 
๔.  มีควำมคิดริเร่ิม 
และสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 

๑. ประสำนไปยังบริษัทเอส  แอนด์ เอส  มีเดีย 
จ ำกัด เพื่อขอก ำหนดวันเข้ำร่วมแข่งขัน 
๒. บันทึกขอควำมขออนุญำตด ำเนินกิจกรรม
แข่งขันตอบปัญหำทำงกำรศึกษำ  ผ่ำนรำยกำร
โทรทัศน์         “เวทีคนเก่ง”  ชิงถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี 
๓. น ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันตำม
ก ำหนดกำรที่นัดหมำย 

ผลกำรแข่งขันของ
นักเรียน  ร้อยละ ๘๖ 
ที่ประสบผลส ำเร็จ
ในกำรแข่งขัน โดย
สำมำรถใช้
ควำมสำมำรถในกำร
คิด และตัดสินใจ
แก้ปัญหำอย่ำงมีสติ   
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วันคริสต์มำส  
Christmas Day 

   นักเรียนยอมรับ
ควำมคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำง 

๑.  เขียนกิจกรรมเสนอขออนุมัติ 
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๓.  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๔.  ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำม
กิจกรรมที่ตั้งไว้   
๕. ด ำเนินกิจกรรมวันคริสต์มำส  Christmas  
Day   ในวันที่  ๒๕  ธันวำคม  ๒๕๕๘   
๕.  นิเทศ  ติดตำม  ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
๖. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ 

    นัก เ รี ยนร้อยละ  
๘๖  ยอมรับควำมคิด
แ ล ะ วั ฒนธ ร รมที่
แตกต่ำง 
 

กิจกรรมวัน
ตรุษจีน  Chinese  
New  Year 

นักเรียนมีเจตคติที่ดี
และยอมรับควำมคิด
และวัฒนธรรมที่
แตกต่ำงของชำวจีน
ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมวันตรุษจีน 
 

๑. เขียนกิจกรรมเสนอขออนุมัติ 
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๓.  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๔.  ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำม   
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
๕. ด ำเนินกิจกรรมวันตรุษจีนตำมที่ก ำหนดไว้  
วันที่  ๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๙ 
๖.  นิเทศ  ติดตำม  ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
๗. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ 

นักเรียนร้อยละ  ๘๖  
ยอมรับควำมคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำง 
 

กิจกรรมพัฒนำ
ห้องกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
 

ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติกำร  
อำคำรมั่นคง  
สะอำดและ
ปลอดภัย  มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก  
พอเพียง  อยู่ใน
สภำพใช้กำรได้ดี  
สภำพ 
แวดล้อมร่มรื่น  และ
มีแหล่งรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน 

๑. เขียนกิจกรรมเสนอขออนุมัติ 
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๓.  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๔.  ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำม   
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
๕. ด ำเนินตกแต่งห้องตำมรำยละเอียดที่
ก ำหนดไว้ 
๕.  นิเทศ  ติดตำม  ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 

1. ๖. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ 

๑.  ร้อยละ  ๘๕  ของ
ห้องเรียน  ห้อง
ปฏิบัติ กำร  อำคำร
เรียนมั่นคง  สะอำด
และปลอดภัย  มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก  
พอเพียง  อยู่ใน
สภำพใช้กำรได้ดี  
สภำพแวดล้อมร่มร่ืน  
และมีแหล่งเรียนรู้
ส ำหรับผู้เรียน 
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   ๒.  นักเรียนที่ใช้
บริกำร
ห้องปฏิบัติกำรกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำ- 
ต่ำงประเทศมีควำม
พึงพอใจร้อยละ  ๘๘ 

๑. ค่ำยปลูกป่ำชำย
เลน ณ สถำนี
พัฒนำทรัพยำกรป่ำ
ชำยเลนที่ ๖ 
(เพชรบุรี) และ
ศึกษำดำรำศำสตร์ 
ณ อุทยำน
วิทยำศำสตร์พระ
จอมเกล้ำ ณ หว้ำ
กอ ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๔/๑ และ ๖/๑ 
 

๑. เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้รับ
กำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนโดยรัฐ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในรำยกำรพื้นฐำน
ให้  ได้แก่  ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน  ค่ำ
หนังสือเรียน  ค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน  ค่ำ
เคร่ืองแบบนักเรียน  
และค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนมี
ควำมรู้ มีควำม
ตระหนัก ในกำรมี
ส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ และ๖/๑ทุก
คนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในรำยกำร
พื้นฐำนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๒. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน 

และมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำ

ชำยเลน 

๓. นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับดำรำศำสตร์ และ
วิธีกำรใช้แผนที่ดวงดำวจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมค่ำยศึกษำดำรำศำสตร์ 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๓ มีกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และมี
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ   
๒.นักเรียนมีควำมรู้ 
มีควำมตระหนัก ใน
กำรมีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และ
มีควำมรู้เกี่ยวกับ
ดำรำศำสตร์ 
๓.นักเรียนร้อยละ  
๙๐  มีควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมปลูกป่ำชำย
เลน ณ สถำนีพัฒนำ
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ที่ ๖ (เพชรบุรี) และ 
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   ศึกษำดำรำศำสตร์ ณ 
อุทยำนวิทยำศำสตร์
พระจอมเกล้ำ ณ 
หว้ำกอ ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่  ๔/๑ 
และ ๖/๑ 

๒. เยือนถิ่นอันดำ
มัน ขนมหวำน
เมืองเพชร จังหวัด
เพชรบุรี ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ถ/๑ 
และ ๖/๑ 
 

๑. เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้รับ
กำรศึกษำจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนโดยรัฐ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในรำยกำรพื้นฐำน
ให้  ได้แก่  ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน  ค่ำ
หนังสือเรียน  ค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน  ค่ำ
เคร่ืองแบบนักเรียน  
และค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียน
พัฒนำทักษะกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
โดยเรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษำจังหวัด
เพชรบุรี  

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ และ๖/๑ทุก
คนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในรำยกำร
พื้นฐำนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๒. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทัศนศึกษำ  
ณ จังหวัดเพชรบุร ี

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๓ มีกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และมี
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ   
๒.นักเรียนมีควำมรู้
เกี่ยวกับจังหวัด
เพชรบุรี 
๓.นักเรียนร้อยละ  
๙๐  มีควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมเยือนถิ่นอัน
ดำมัน ขนมหวำน
เมืองเพชร จังหวัด
เพชรบุรี 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๔๗ 
 

ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

โครงการ  เยือนถิ่น
ธรรมชำติ  ลือเลื่อง
พระเจ้ำตำกเกรียง
ไกรชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๖/๓ 

๑.เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รับกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  ที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำน  โดย
รั ฐ ส นั บ ส นุ น
ค่ำใช้จ่ำยในรำยกำร
พื้นฐำนให้   ได้แก่  
ค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอน   ค่ ำ หนั ง สื อ
เรียน ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน ค่ำเคร่ืองแบบ
นั ก เ รี ยน   และค่ ำ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น ำ
ผู้เรียน 
๒.ผู้เรียนมีทักษะใน

กำรแสวงหำควำมรู้

ด้วยตนเอง มีทักษะ

ในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด 

เขียน และตั้งค ำถำม

เพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้

เพิ่มเติมจำกแหล่ง

เรียนรู้และสื่อต่ำงๆ

รอบตัว  โดยเรียนรู้

ผ่ำนประสบกำรณ์

ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง

ในและนอก

สถำนศึกษำ ในกำร  

๑. ประสำนงำนสถำนที่จัดทัศนศึกษำ  
๒. น ำนักเรียนไปทัศนศึกษำยัง               
จังหวัดตำก 

๑. นักเรียนชั้นม.๖/๓ 
ทุกคนได้รับ
กำรศึกษำจำกกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน  โดยรัฐ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในรำยกำรพื้นฐำน
ให้  ได้แก่ กิจกรรม
ทัศนศึกษำ   
๒.นักเรียนชั้นม.๖/๓ 
ร้อยละ ๘๒ ผู้เรียนมี
ทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่ำงๆ
รอบตัว โดยเรียนรู้
ผ่ำนประสบกำรณ์
ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ในและนอก
สถำนศึกษำ ในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษำ ณ จังหวัดตำก 
๓.นักเรียนชั้นม.๖/๓ 
ร้อยละ ๙๐ มีควำม
พึงพอใจในกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษำ ณ จังหวัดตำก 
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เข้ำร่วมกิจกรรม

ทัศนศึกษำ  ณ 

จังหวัดตำก   
  

โครงกำร  ศึกษำ
กำรบริหำรจัดกำร
น้ ำครบวงจร เขื่อน
ภูมิพลตำมแนว
พระรำชด ำริ ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่๖/๓  

๑.เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รับกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  ที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำโดยรัฐ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในรำยกำรพื้นฐำน
ให้  ได้แก่  ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน  ค่ ำ
หนั ง สื อ เ รี ย น  ค่ ำ
อุปกรณ์กำรเรียน ค่ำ
เคร่ืองแบบนักเรียน  
แ ล ะ ค่ ำ กิ จ ก ร ร ม
พัฒนำผู้เรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนมี
ควำมรู้ ในเร่ืองกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำ 
และมีควำมตระหนัก
ในกำรอนุรักษ์
พลังงำน 

๑. ประสำนงำนสถำนที่จัดทัศนศึกษำ  
๒. น ำนักเรียนไปทัศนศึกษำเพื่อจัดกิจกรรม
วิชำกำรยังจังหวัดพิษณุโลก 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๖ มีกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและมี
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ 
๒.นักเรียนมีควำมรู้ 
ในเร่ืองกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำ และมี
ควำมตระหนักใน
กำรอนุรักษ์พลังงำน
๓. นักเรียนร้อยละ  
๙๐  มีควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมศึกษำกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำ
ครบวงจร เขื่อนภูมิ
พลตำมแนว
พระรำชด ำริ 
 

กิจกรรม  พัฒนำ
งำนควบคุมภำยใน
ของสถำนศึกษำ   

๑.ติดตำมตรวจสอบ
และมีกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน 
๒. เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับงำนควบคุม  

๑. ทบทวนกำรปฏิบัติงำนควบคุมภำยใน    
๒. กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน  
ประกอบด้วย   
๓. กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในระดับ
หน่วยงำน  
 

๑.คณะครูร่วม
ปฏิบัติงำนควบคุม
ภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ 
มีประสิทธิผลร้อยละ 
๘๓ 
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ภำยในและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนควบคุม
ภำยใน เพื่อให้เกิด
ควำมระมัดระวัง 
รอบคอบ  และมี
ทักษะอย่ำง
เหมำะสมในอันที่จะ
ท ำให้ผลกำร
ปฏิบัติงำนเป็นที่
ยอมรับและ
น่ำเชื่อถือ 

  

กิจกรรม กำร
ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร              
กำรพัฒนำ
ระบบงำนแผนงำน
และระบบกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและ
ระบบควบคุม
ภำยใน  ฝ่ำย
แผนงำนและ
งบประมำณ 

๑.จัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่ง
พัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 
๒. น ำผลกำร
ประเมินคุณภำพทั้ง
ภำยในและภำยนอก
ไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
๓. เพื่อให้ครู
สำมำรถด ำเนินกำร
เขียนกิจกรรม
โครงกำรได้อย่ำง 
และสำมำรถ
ด ำเนินกำรสรุปผล 

๑. ประสำนงำนคณะครูเข้ำร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร  
๒. กิจกรรมสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
๓. กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ กำรวิเครำะห์
สภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำร 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ 
๔. กำรทบทวนกำรเขียนกิจกรรมตำม
โครงกำรที่ก ำหนด 
๕. กิจกรรมตรวจสอบควำมถูกต้องของ 
กำรเขียนแผน 
  

๑. มีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีที่มุ่งพัฒนำ
คุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 
 
๒. โรงเรียนมีกำรจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๙๐ มีควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมศึกษำกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำ
ครบวงจร เขื่อนภูมิ
พลตำมแนว 
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 กำรด ำเนินกำร
กิจกรรมและ
ประเมินโครงกำรได้
อย่ำงถูกต้อง 

 พระรำชด ำริ 

กิจกรรม  ส่งเสริม
กำรใช้แหล่งเรียนรู้
อำเซียน   

๑.นักเรียนมีนิสัยรัก
กำรแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง  และใช้
ประโยชน์จำกแหล่ง
เรียนรู้  เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ 
 

ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยเพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้ำร่วม ดังนี้ 
๑. กิจกรรมบันทึกนักค้นคว้ำ 
๒. กิจกรรมอำเซียนสัญจร  
๓. กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้อำเซียน 
๔. กิจกรรมนิทรรศกำรอำเซียน ๑๐ ประเทศ   
๕. กิจกรรมนิทรรศกำรเปิดประตูสู่อำเซียน 

๑. นักเรียน ร้อยละ  
๘๕ ได้รับ
ประสบกำรณ์ 
จำกแหล่งเรียนรู้ 
 

๑.กิจกรรมวัน
ส ำคัญ 

๑.เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
 

2. จัดกิจกรรมตำมวันส ำคัญต่ำงๆ ประกอบด้วย 
วันเข้ำพรรษำ   

นักเรียน ร้อยละ 
๑๐๐ มีควำม
จงรักภักดีต่อชำติ 
ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

กิจกรรมเทิดทูน
สถำบัน 

๑.เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
 

3. จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงควำมเทิดทูนสถำบัน  
เช่น 

4. วันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
๑๘ กรกฎำคม ของทุกปี วันพ่อแห่งชำติ วันแม่
แห่งชำติ  วันสถำปนำลูกเสือไทย 

ร้อยละ ๘๕ มีควำม
ตระหนักเอ้ืออำทร
ผู้อ่ืนและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
มีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกำร
สืบสำนงำน
พระรำชด ำริ 

จรวดขวดน้ ำ ๑. นักเรียนน ำเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหำ  
ด้วยวิธีกำรของ
ตนเอง   

๑.ประชุมทีมวิทยำกรอบรมจรวดขวดน้ ำ 
ก ำหนดวัน เวลำ ในกำรอบรม และวำงแผน
จัดหำอุปกรณ์ในกำรท ำจรวดขวดน้ ำ  อุปกรณ์
ซ่อมแซมฐำนยิงจรวดขวดน้ ำ และอุปกรณ์ท ำ 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๕ ของนักเรียนที่
เข้ำร่วมกิจกรรม  
สำมำรถน ำเสนอวิธี 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๕๑ 
 

ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 ๒. นักเรียนก ำหนด
เป้ำหมำย คำดกำรณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหำ
โดยมีเหตุผล
ประกอบ  
๓. นักเรียนมี
ควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์ผลงำน
ด้วยควำมภำคภูมิใจ 

สนำมยิงจรวดขวดน้ ำ 
๒.จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรท ำจรวดขวดน้ ำ 
อุปกรณ์ซ่อมแซมฐำนยิงจรวดขวดน้ ำ และ
อุปกรณ์ท ำสนำมยิงจรวดขวดน้ ำ 
๓. ซ่อมแซมฐำนยิงจรวดน้ ำและท ำสนำมยิง
จรวดขวดน้ ำ 
๔. จัดอบรมกำรท ำจรวดขวดน้ ำ ฐำนยิงจรวด
ขวดน้ ำและวิธีกำรยิงโดยให้นักเรียนท ำจรวด
ขวดน้ ำเป็นทีม ทีมละ ๓ คน ได้จ ำนวน ๒๘ 
ทีม  
๕. เข้ำร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ ำ ในงำนสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ ำนวน ๒ 
ทีม และ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น๑ทีม และเกียรติบัตรเข้ำ
ร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ ำทุกทีมและเข้ำร่วม
แข่งขันจรวดขวดน้ ำระดับประเทศ คร้ังที่ ๑๔
รอบคัดเลือกระดับภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัย
นเรศวรประเภทยิงแม่น ๒ ทีมและยิงไกล
จ ำนวน ๒ ทีม 

คิด วิธีแก้ปัญหำ ด้วย
วิธีกำรของตนเอง 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๘๕ ของนักเรียนที่
เข้ำร่วมกิจกรรม  มี
กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
คำดกำรณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบ 
๓.นักเรียนร้อยละ 
๘๕ ของนักเรียนที่
เข้ำร่วมกิจกรรม  มี
ควำมพึงพอใจในกิจ
กิจกรรมมีควำมคิด
ริเร่ิม และสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 

กิจกรรมค่ำย
วิชำกำรอำสำสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
ณ ศูนย์ศึกษำ
ธรรมชำติ
กองทัพบก (บำงปู)  
จังหวัดสมุทรสำคร 
และศูนย์อนุรักษ์ป่ำ
ชำยเลนคลองโคน 
จ.สมุทรสงครำม 

๑.  ด ำเนินกำร 
ประชุมครูและ 
ผู้ปกครองเกี่ยวกับ 
สถำนที่ที่จะไป 
๒.  ติดต่อ 
ประสำนงำน 
สถำนที่ที่ไป 
๓. วันที่ ๙มกรำคม   
๒๕๕๘  ไปเข้ำค่ำย  
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓ มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
ในกำรศึกษำค้นคว้ำและมีประสบกำรณ์ตรง 
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถำนศึกษำ   
๒.นักเรียนมีควำมรู้ มีควำมตระหนัก ในกำร 
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 
๓. นักเรียนร้อยละ  ๙๐  มีควำมพึงพอใจใน 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกิจกรรมอำสำสมัคร 
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๒  
ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติกองทัพบก (บำงปู)   

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๓ มีกำรใช้แหล่ง 
เรียนรู้ ในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำและมี 
ประสบกำรณ์ตรง 
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน 
และนอกสถำนศึกษำ   
 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๕๒ 
 

ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 วิชำกำรอำสำสมัคร 
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
ณ ศูนย์ศึกษำ 
ธรรมชำติกองทัพบก 
 (บำงปู)  จังหวัด 
สมุทรสำคร และ 
ศูนย์อนุรักษ์ป่ำชำย 
เลนคลองโคน 
จ.สมุทรสงครำม 
 

จังหวัดสมุทรสำครและศูนย์อนุรักษ์ป่ำชำยเลน 
คลองโคนจ.สมุทรสงครำม 
 

๒.นักเรียนมีควำมรู้  
มีควำมตระหนัก  
ในกำรมีส่วนร่วม 
กำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๙๐  มีควำมพึง 
พอใจในกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรมกิจกรรม 
อำสำสมัครพิทักษ์ 
สิ่งแวดล้อมชั้น 
มัธยมศึกษำปีที่ ๖/๒ 
 ณ ศูนย์ศึกษำ 
ธรรมชำติกองทัพบก  
(บำงปู)  จังหวัด 
สมุทรสำครและศูนย์ 
อนุรักษ์ป่ำชำยเลน 
คลองโคน 
จ.สมุทรสงครำม 
 

ทัศนศึกษำแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรม ณ เมือง
โบรำณ จังหวัด
สมุทรปรำกำร 

๑.  เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้รับ
กำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ที่มีคุณภำพและ 
 

๑.  ด ำเนินกำรประชุมครูและผู้ปกครอง
เกี่ยวกับสถำนที่ที่จะไป 

๒.  ติดต่อประสำนงำนสถำนที่ที่ไป 
๓. วันที่ ๑๐มีนำคม ๒๕๕๙  ไปทัศนศึกษำ  
ณ เมืองโบรำณ จ.สมุทรปรำกำร 
 

๑. นักเรียนร้อยละ  
๘๓ มีกำรใช้แหล่ง 
เรียนรู้ ในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำและมี 
ประสบกำรณ์  



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๕๓ 
 

ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 มำตรฐำน  โดยรัฐ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในรำยกำรพื้นฐำน
ให้  ได้แก่  ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน  ค่ำ
หนังสือเรียน ค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน  ค่ำ
เคร่ืองแบบนักเรียน  
และค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 
๒.  เพื่อให้นักเรียน
พัฒนำทักษะกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
โดยเรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ 
ในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษำ
เมืองโบรำณ จังหวัด
สมุทรปรำกำร 

 ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง 
ในและนอก 
สถำนศึกษำ  
 
๒.นักเรียนมีควำม 
ควำมรู้เกี่ยวกับเมือง 
โบรำณจังหวัด 
สมุทรปรำกำร 
 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๙๐  มีควำมพึงพอใจ 
ในกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรมทัศนศึกษำ 
 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
 

ค่ำยวิทยำศำสตร์
ทำงทะเลและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรม 
ชำต ิ

๑.  เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้รับ
กำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำน  โดยรัฐ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในรำยกำรพื้นฐำน
ให้  ได้แก่  ค่ำจัดกำร 

๑.  ด ำเนินกำรประชุมครูและผู้ปกครอง
เกี่ยวกับสถำนที่ที่จะไป 

๒.  ติดต่อประสำนงำนสถำนที่ที่ไป 
๓. วันที่ ๒๔ – ๒๖  มีนำคม  ๒๕๕๙  ไป

ทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์ทะเลไทย พิพิธภัณฑ์
ภำพสำมมิติ จ.ชลบุรี 

๑.นักเรียนร้อยละ  
๘๓ มีกำรใช้แหล่ง 
เรียนรู้ ในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ และมี 
ประสบกำรณ์ตรง 
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน 
และนอกสถำนศึกษำ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๕๔ 
 

ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 

เรียนกำรสอน   
ค่ำหนังสือเรียน   
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  
ค่ำเคร่ืองแบบ
นักเรียน และค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 
๒.เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ 
ณ พิพิธภัณฑ์ทะเล
ไทย พิพิธภัณฑ์ภำพ
สำมมิติ  จังหวัด
ชลบุรี  เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับพันธุ์พืชและ
สัตว์ทะเล ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ และ 
ภำพวำดสำมมิติ 

 

๒. นักเรียนมีควำม 
ควำมรู้เกี่ยวกับพันธุ์ 
พืชและสัตว์ทะเล  
ควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ และ  
ภำพวำดสำมมิติ 
๓. นักเรียนร้อยละ  
 ๙๐  มีควำมพึงพอใจ 
ในกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรมทัศนศึกษำ 
และเรียนรู้ผ่ำน 
กิจกรรมค่ำย 
วิทยำศำสตร์ทำง 
ทะเลและกำร 
อนุรักษ์ 
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติณ จ.ชลบุรี 

กิจกรรมทัศนศึกษำ
ผ่ำนกำรเรียนรู้ค่ำย
วิทยำศำสตร์ทำง
ทะเลและ 
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรม 
ชำติ   จ.ชลบุรี 
 
 
 

๑.  เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้รับ
กำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ที่มีคุณภำพและ 

๑.  ด ำเนินกำรประชุมครูและผู้ปกครอง 
เกี่ยวกับสถำนที่ที่จะไป 
๒.  ติดต่อประสำนงำนสถำนที่ที่ไป 
๓. วันที่ ๒๔ – ๒๖  มีนำคม  ๒๕๕๙     
ไปทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์ทะเลไทย พิพิธภัณฑ์ 
ภำพสำมมิติ จ.ชลบุรี 
 

๑.นักเรียนร้อยละ  
๘๓ มีกำรใช้แหล่ง 
เรียนรู้ ในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ และมี 
ประสบกำรณ์ตรง 
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน  



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๕๕ 
 

ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 มำตรฐำน  โดยรัฐ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในรำยกำรพื้นฐำน
ให้  ได้แก่  ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน  ค่ำ
หนังสือเรียน  ค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน  ค่ำ
เคร่ืองแบบนักเรียน  
และค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 
 ๒.เพื่อให้
นักเรียนเรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ 
ณ พิพิธภัณฑ์ทะเล
ไทย พิพิธภัณฑ์ภำพ
สำมมิติ  จังหวัด
ชลบุรี  เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับพันธุ์พืชและ
สัตว์ทะเล ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ และ ภำพวำด
สำมมิติ 

 ๒. นักเรียนมีควำม 
ควำมรู้เกี่ยวกับพันธุ์ 
พืชและสัตว์ทะเล 
 ควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ และ  
ภำพวำดสำมมิติ 
   ๓. นักเรียนร้อยละ 
  ๙๐  มีควำมพึง 
พอใจในกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรมทัศนศึกษำ 
และเรียนรู้ผ่ำน 
กิจกรรมค่ำย 
วิทยำศำสตร์ทำง 
ทะเลและ 
กำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ณ จ.ชลบุรี 

กิจกรรมพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 

๑. หลักสูตร
สถำนศึกษำ
เหมำะสมและ
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
 

๑. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
สถำนศึกษำท ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรจัดท ำ 
พัฒนำหลักสูตรโดยจัดวำงแผนท ำกรอบสำระ
กำรเรียนรู้ท้องถิ่นตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช๒๕๕๑ และ
กรอบสำระกำรเรียนรู้เร่ืองอำเซียนสอดแทรก
ในหลักสูตรสถำนศึกษำ 

๑. หลักสูตร
สถำนศึกษำ ร้อยละ 
๘๕  ที่จัดท ำขึ้น
ถูกต้อง  สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมำย  
วิสัยทัศน์ของ
สถำนศึกษำ   



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๕๖ 
 

ชื่องาน / โครงการ / 
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 ๒. จัดรำยวิชำ
เพิ่มเติมที่
หลำกหลำยให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตำม
ควำมถนัด 
ควำมสำมำรถและ 
ควำมสนใจ 
๓. จัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนที่
ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำม
ต้องกำร
ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียน 
๔. สนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนกำร
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง จน
สรุปควำมรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

๒. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ
ประสำนงำนกับครูในแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พ.ศ.๒๕๕๑กรอบสำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่นตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช๒๕๕๑ กรอบสำระกำร
เรียนรู้เร่ืองอำเซียนสอดแทรกในหลักสูตร
สถำนศึกษำ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. ครูผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำตรวจประเมินคุณภำพของ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้แล้วแจ้งให้ครูทรำบเพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงและพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภำพ 
๔. งำนวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคนจัดท ำวิจัยใน
ชั้นเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ส่งให้
งำนวิจัยและพัฒนำวิชำกำรตรวจสอบแล้วรำย
ผลต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๕. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำจัดท ำ
เอกสำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำหลักสูตร ผู้ใช้
หลักสูตรประเมินผลกำรใช้แล้วน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำ 
 

สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น และ
หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๒๕๕๑ 
๒. ครู  ผู้บริหำร  
ร้อยละ ๘๕  มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
สำมำรถจัดท ำ
หลักสูตร
สถำนศึกษำ จัด
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน ตรวจสอบ 
และน ำผลไป
ปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
 

กิจกรรม ร่วมมือ  
ร่วมใจ  
รู้ใช้ทรัพยำกร 
(ธนำคำรขยะ 
รีไซเคิล) 

๑. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนัก รู้คุณค่ำ 
ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อม 
๒. เพื่อให้นักเรียนมี  

๑. ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรับสมัครนักเรียน
เข้ำร่วมชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อวำงแผน
ด ำเนินกำรจัดกำรขยะในโรงเรียน ใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำและรณรงค์แก้ปัญหำ
สิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน  

๑.นักเรียนร้อยละ 
๘๕ มีควำมตระหนัก  
รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนำ  
สิ่งแวดล้อม 
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 ควำมรู้ในเร่ืองกำร
คัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
สำมำรถคัดแยกขยะ
น ำมำใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงเหมำะสม 
๓. เป็นกิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบำย จุดเน้นตำม
แนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ เพื่อผล
กำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำย 
 

๒.นักเรียนที่เข้ำไปร่วมชุมนุมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมวำงแผนด ำเนินกำรจัดกำรขยะใน
โรงเรียน ใช้ทรัพยำกรอย่ำง 
รู้คุณค่ำและรณรงค์แก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม ลด
ภำวะโลกร้อนโดยปรึกษำครูที่ปรึกษำชุมนุม มี
กำรรณรงค์ให้นักเรียนคิดก่อนทิ้งโดยกำร 
คัดแยกขยะ ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ ป้องกัน
กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำปลูกต้นไม้ ลดภำวะโลก
ร้อนในวันสิ่งแวดล้อมโลก  ร่วมกับทำง
โรงเรียนให้นักเรียนทุกห้องเรียนที่มีห้อง
ประจ ำคัดแยกขยะเพื่อส่งธนำคำรขยะรีไซเคิล
น ำขยะไปขำยเพื่อรีไซเคิลขยะ  มีกำรปรับปรุง
อำคำรธนำคำรขยะให้มีระบบไฟฟ้ำใช ้
๓.ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครูที่ปรึกษำ
ชุมนุมร่วมกันสรุปผลกำรด ำเนินงำนในกำรจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนคิดก่อนทิ้งโดยกำร
คัดแยกขยะ ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ ป้องกันกำร
ตัดไม้ท ำลำยป่ำ ปลูกต้นไม้ ลดภำวะโลกร้อนใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก และควำมร่วมมือจำก
นักเรียนทุกห้องเรียนที่มีห้องประจ ำคัดแยก
ขยะส่งขยะทีธ่นำคำรขยะรีไซเคิลน ำขยะไป
ขำยเพื่อรีไซเคิลขยะ 

๒.โรงเรียนมีกำรจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ 
๓. ผลกำรด ำเนินงำน
ของกิจกรรม  
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ  
ร้อยละ ๘๕ 
 

กิจกรรมเปิดกล่อง
ควำมรู้ “ตอน 
เรียนรู้วิทยำกำร 
จำกอดีตสู่อนำคต” 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
๒ 
 
 

 ๑. วำงแผน (p)  ประชุมคณะครูเพื่อวำง
แผนกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
๒. ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม (D) 
- ประชุมคณะครูผู้สอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
- ติดต่อประสำนงำน  องค์กำรพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) จังหวัด
ปทุมธำนีเพื่อน ำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
- บันทึกข้อควำมขออนุญำตจัดกิจกรรม 

๑.นักเรียนร้อยละ 
๘๓ มีกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และมี
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ   
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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- บันทึกข้อควำมยืมเงินตำมกิจกรรม 
- ค่ำจ้ำงเหมำรถ  
- ค่ำจ้ำงเหมำท ำอำหำรนักเรียน จ ำนวน ๑๑๖ 
คน  
- จัดท ำเอกสำร  
- ค่ำเข้ำองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ 
- ค่ำของที่ระลึก 
๓. นิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม (C) 
๔. สรุปผลและประเมินผล (A) 

๒. นักเรียนมีควำมรู้
เกี่ยวกับวิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตและ
วิวัฒนำกำรของ
เทคโนโลยีจำกอดีต
สู่อนำคต 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๙๐ มีควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมเปิดกล่อง
ควำมรู้ “ตอน เรียนรู้
วิทยำกำร จำกอดีตสู่
อนำคต”   

กิจกรรมค่ำย
คณิตศำสตร์  
ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย  
(Math Camp II) 

๑. นักเรียนสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง มีทักษะ
ในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค ำถำม
เพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้
เพิ่มเติม 
๒. นักเรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเพื่อกำร
เรียนรู้ระหว่ำงกัน 
เรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกันกับผู้อื่น 

๑. วำงแผน (P) 
-ประชุมวำงแผนครูลุ่มสำระทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 
๒. ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม (D) 
  ๒.๑ลงทะเบียนนักเรียน 
  ๒.๒ แบ่งนักเรียนเป็น ๘ กลุ่ม 
 ๒.๓ นักเรียนร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐำนครบ
ทุกหน่วย 
  ๒.๔ นักเรียนร่วมกิจกรรม ๒ วัน ๑ คืน 
๓. นิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม (C) 
๓.๑ ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร 
  ๓.๒ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
๔. สรุปผลและประเมินผล (A) 
  ๔.๑ วิเครำะห์ควำมพึงพอใจในกำรจัด
กิจกรรม 
  ๔.๒ รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๒มีทักษะ 
ในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด 
เขียน และ 
ตั้งค ำถำมเพื่อค้นคว้ำ
หำควำมรู้เพิ่มเติม 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๘๒เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น 
เพื่อกำรเรียนรู้
ระหว่ำงกัน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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โครงกำรทบทวน
ควำมรู้ สำนฝันสู่
ร้ัวมหำวิทยำลัย 

๑.  นักเรียนสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง  มีควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร 
๒.  เพื่อเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อม
และสร้ำงควำม
ตระหนักให้นักเรียน
เห็นถึงควำมส ำคัญ
ของกำรทดสอบใน
ระดับต่ำงๆ 

๑. ส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
๒. ก ำหนดวำงแผน ขอบเขตกิจกรรม 
กระบวนกำร ระยะเวลำและสถำนที่ 
๓. เสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกเทศบำลต ำบลเทพนคร 
๔. จัดเตรียมสถำนที่ อุปกรณ์ ติดต่อวิทยำกร 
เพื่อฝึกอบรม 
๕. ด ำเนินกำรฝึกอบรมและด ำเนินกำรตำม
แผน 
๖. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
๗. สรุปผลและรำยงำนโครงกำรต่อเทศบำล
ต ำบล 
เทพนคร 

๑. นักเรียนชั้นม.๖ 
ร้อยละ ๘๐ มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ พัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง  เพิ่ม
ศักยภำพในกำรคิด
วิเครำะห์  
มีควำมรู้ควำมมั่นใจ 
ในกำรท ำแบบทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำ 
๒. นักเรียนชั้นม.๖ 
ร้อยละ ๘๐ นักเรียน
มีควำมพึงพอใจต่อ
ข้อมูล 
ในกำรตัดสินใจเลือก
สำขำที่ตนเองสนใจ
ที่จะเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษำ  
 

กิจกรรมทัศนศึกษำ 
เยือนแหล่งรวมใจ 
ศูนย์รวมไทย 
รัตนโกสินทร์ ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 

๑.เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รับกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  ที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำน  โดย
รัฐสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในรำยกำร
พื้นฐำนให้  ได้แก่  
ค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอน  ค่ำหนังสือ
เรียน  ค่ำอุปกรณ์กำร  

๑.  ด ำเนินกำรประชุมครูระดับชั้น ม.๒และ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับสถำนที่ที่จะไป 

๒.  ติดต่อประสำนงำนสถำนที่ที่ไป 
๓. วันที่ ๒๔ – ๒๖  มีนำคม  ๒๕๕๙  ไปทัศน
ศึกษำเพื่อหำควำมรู้เกี่ยวกับวัดพระศรีรัตน
ศำสดำรำมและพระบรมมหำรำชวัง 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๓ มีกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและมี
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ   
๒.นักเรียนมีควำม
ควำมรู้เกี่ยวกับวัด
พระศรีรัตนศำสดำ
รำมและ
พระบรมมหำรำชวัง 
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เรียน  ค่ำเคร่ืองแบบ
นักเรียน  และค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 
๒.เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ 
ณ วัดพระศรีรัตน
ศำสดำรำมและ
พระบรมมหำรำชวัง 
 

 

๓.นักเรียนร้อยละ  
๙๐  มีควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 
 

กิจกรรมโครงกำร
ธนำคำรโรงเรียน 

๑. นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำม
หลักสูตรรู้จัก
ประหยัด  อดออม  
และสำมำรถ
ด ำรงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดตำรำงเวรประจ ำวันผู้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรรับฝำก-ถอนเงินในธนำคำรออมสิน
ของโรงเรียน  โดยจะเปิดทุกวันอังคำร และวัน
พฤหัสบดีต่อสัปดำห์ 

๑.นักเรียนร้อยละ 
๘๕  มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตำม
หลักสูตรจำกกำรจัด
กิจกรรมธนำคำร
โรงเรียน 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๙๐ มีควำมพึงพอใจ
ในจัดกิจกรรม
ธนำคำรโรงเรียน 

อบรมครูเพื่อเพิ่ม
ควำมรู้ทำง
คอมพิวเตอร์ 

๑.ผู้บริหำรส่งเสริม
และพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรให้พร้อมรับ
กำรกระจำยอ ำนำจ 
๒.ครูออกแบบและ
จัดกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำง 

จัดอบรมให้ควำมรู้กำรใช้ทักษะคอมพิวเตอร์

ให้กับคณะครู เร่ือง Google classroom และ 

Kahootเพื่อให้ครูน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียน

กำรสอนในรำยวิชำของตนเอง 

๑.ผู้บริหำรส่งเสริม

และพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรให้พร้อมรับ

กำรกระจำยอ ำนำจ 

๒.ครูออกแบบและ
จัดกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองควำม 
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 บุคคลและ
พัฒนำกำรทำง
สติปัญญำ 

 แตกต่ำงระหว่ำง

บุคคลและพัฒนำกำร

ทำงสติปัญญำ 

๓.ครูและบุคลำกร
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์  
ก ำแพงเพชร ทุกคน 
มีควำมเข้ำใจบทบำท
หน้ำที ่กำรปฏิบัติตน 
ตำมระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับ
งำนประกันคุณภำพ
ภำยใน  คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 
 

กิจกรรมกำร
ประดิษฐ์ของใช้
จำกวัสดุธรรมชำติ
และวัสดุในท้องถิ่น
เพื่อสร้ำงทักษะ
อำชีพในแก่
นักเรียน 
 

๑.นักเรียนได้ศึกษำ
แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและสำมำรถ
ลงมือปฏิบัติงำนได้
จริง 
๒.มีควำมคิดริเร่ิม 
และสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 
๓.นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่ออำชีพสุจริต 
 

ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ตั้งไว้ 
จัดกิจกรรมกำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุ
ธรรมชำติและวัสดุในท้องถิ่น 
๑. กำรประดิษฐ์โคมแขวน   
๒. กำรท ำของใช้จำกผ้ำ   
๓. กำรประดิษฐ์กระทงลอยจำกใบตอง   
๔. กำรประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญจำกใบตองและ
กำรประดิษฐ์พำนธูปเทียนแพ 
 

๑. นักเรียนร้อยละ
๑๐๐ ได้ศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและ
สำมำรถลงมือ
ปฏิบัติงำนได้จริง 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีควำมคิดริเร่ิม 
และสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 
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          ๔.มีกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับงำนใน
พระรำชด ำริ พระ
รำชประวัติ พระรำช
กรณียกิจของสมเด็จ
พระศรีนครินทรำบ
รมรำชชนนีและพระ
บรมวงศำนุวงศ์ 

 

 ๓. นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีเจตคติที่ดีต่อ
อำชีพสุจริต 
๔.โรงเรียนจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
งำนในพระรำชด ำริ 
พระรำชประวัติ พระ
รำชกรณียกิจของ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทรำบรมรำชชนนี
และพระบรมวงศำ 
นุวงศ์ 
 

กิจกรรมจิตอำสำ ๑.เพื่อให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมกับชุมชน 
๒.เพื่อให้นักเรียนได้
รู้จักกำรเสียสละเพื่อ
สังคม 
๓.เพื่อให้นักเรียนใช้
เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ 
๔.เพื่อให้นักเรียนได้
ท ำกิจกรรมร่วมกัน 
๕.เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มี
น้ ำใจและจิต
สำธำรณะ 
 

นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้
ควำมช่วยเหลือหรืองำนบริกำรต่ำงๆ  เช่น วัน
ส ำคัญทำงศำสนำ  งำนมงคลและงำนอวมงคล
ต่ำง ๆ ทั้งในและนอกเวลำรำชกำร 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๕  มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตรจำกกำรจัด
กิจกรรมจิตอำสำ 
๒.ร้อยละ ๙๐ มี
ควำมพึงพอใจในจัด
กิจกรรมจิตอำสำ 
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 ๖.เพื่อสร้ำงควำม
สำมัคคีกัน สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ดี 
๗.เพื่อเป็นกำร
สร้ำงสรรค์สิ่งดี ๆ 
ให้แก่ โรงเรียน และ
สังคม 

  
 

กิจกรรมงำน
ประชำสัมพันธ์ 

๑.เพื่อเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์
ผลงำนข้อมูล
ข่ำวสำรผลกำร
ปฏิบัติงำนควำม
เคลื่อนไหวภำยใน
โรงเรียน  
สู่บุคคลภำยนอก
และผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

วำงแผนในกำรออกแบบต่ำง ๆ เช่น  ป้ำยนิเทศ  
ป้ำยประชำสัมพันธ์  วำรสำรอย่ำงน้อย ๑ คร้ัง
ต่อภำคเรียน และในโอกำสส ำคัญให้
บุคคลภำยนอกและผู้ปกครองนักเรียนทรำบ 
รวมถึง ด ำเนินกำรจัดท ำเว็ปไซต์โรงเรียนให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

โรงเรียนได้มีกำร
ประชำสัมพันธ์
ผลงำนข้อมูล
ข่ำวสำรผลกำร
ปฏิบัติงำนควำม
เคลื่อนไหวภำยใน
โรงเรียน สู่
บุคคลภำยนอกและ
ผู้ปกครองนักเรียน 
อย่ำงทั่วถึง 
 

กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทำง
วิทยำศำสตร์ 

เห็นคุณค่ำในตนเอง           
มีควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 
 

      ๑.๑ประชุมครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ส ำรวจกิจกรรมแข่งขันทักษะ
กิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์ ที่จะ 
มีกำรแข่งขันตั้งแต่๑๒พฤศจิกำยน พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐กันยำยนพ.ศ.๒๕๕๘ วำง
แผนกำรแข่งขันแบ่งหน้ำที่ให้ครูรับผิดชอบ
คัดเลือกนักเรียนก ำหนดวัน เวลำ ในกำร
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้ำแข่งขันกิจกรรม 
และวำงแผนจัดหำอุปกรณ์ในฝึกซ้อม 

๑.๒จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรฝึกซ้อม
นักเรียนในรำยกำรต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ตำมแผน
ที่วำงไว้ 

๑.นักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 
ก ำแพงเพชร ที่เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
ทักษะวิทยำศำสตร์  
ร้อยละ ๘๓  สำมำรถ
ได้รับรำงวัลในกำร
แข่งขันระดับต่ำงๆ  
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  ๑.๓ ฝึกซ้อมนักเรียนในรำยกำรต่ำงๆ ที่ 
ก ำหนดไว้ตำมแผน 

๑.๔ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันใน 
รำยกำรต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ตำมแผน 

๑.๕รวบรวมผลกำรแข่งขันและผลกำร 
ด ำเนินกำรมำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ
กิจกรรมในโอกำสต่อไป 
     ๑.๖รำยงำนผลควำมส ำเร็จกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอนให้สำธำรณชนทรำบ ภำคีที่
มีส่วนร่วม (ชุมชน/สถำบัน/ผู้ปกครอง/ศิษย์
เก่ำ/ชุมชน/กรรมกำรสถำนศึกษำทรำบ) 
 

๒. นักเรียนร้อยละ 
๘๓ ที่เข้ำร่วมกำร
แข่งขันทักษะ
วิทยำศำสตร์ได้รับ
รำงวัลล ำดับที่ ๑-๓
ในกำรแข่งขัน
กิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ 
๒.๑ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
รำยกำรแข่งขันจรวด
ขวดน้ ำ   ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
ก ำแพงเพชร 
๒.๒ ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ 
๒กำรแข่งขันสื่อกำร
สอนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี                      
ณ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

นิทรรศกำรกำร
เรียนรู้สู่โลก
วิชำกำร 

๑. เพื่อให้นักเรียน
สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเพื่อกำร
เรียนรู้ระหว่ำงกัน 

 

๑.ร่วมกับเทศบำลจัดนิทรรศกำรเปิดโลก
วิชำกำรในวันพ่อแห่งชำติ 
๒.จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนครูนักเรียนแต่
ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๓. จัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในแต่ละ 
กลุ่มสำระ 
๔.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

๑.ร้อยละของ
นักเรียนและครูที่เข้ำ
ร่วมกำรด ำเนินงำน 
๒.สรุปผลควำมพึง
พอใจของนักเรียน
และครูที่เข้ำร่วมงำน 
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 ๒.  เพื่อให้นักเรียน
น ำเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหำด้วยภำษำ
หรือวิธีกำรของ
ตนเอง               
๓.เพื่อให้นักเรียนมี
ควำมคิดริเร่ิม และ
สร้ำงสรรค์ผลงำน
ด้วยควำมภำคภูมิใจ 
 

 
 

 

กิจกรรมพัฒนำ
ควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนนำฏศิลป์ 

๑. นักเรียนเห็น
คุณค่ำในตนเอง  มี
ควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 
๒. นักเรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อ่ืน 
๓.นักเรียนสร้ำง
ผลงำนจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมด้ำน
ศิลปะ / ดนตรี /
นำฎศิลป์/กีฬำ/
นันทนำกำรตำม
จินตนำกำร 

๑.สรรหำนักเรียนที่มีควำมถนัดและสนใจใน
ด้ำนกำรแสดงนำฎศิลป์ 
๒.ฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดทักษะที่ถูกต้อง 
๓.นักเรียนเข้ำร่วมประกวดศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
๔.ให้บริกำรด้ำนกำรแสดงสู่โรงเรียน  สังคม 
ชุมชน หน่วยงำนต่ำง ๆ 

๑.นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ เห็นคุณค่ำใน
ตนเอง  มีควำมมั่นใจ 
กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 
 
๒.นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและ 
ให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
๓.นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ สร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ / 
ดนตรี /นำฎศิลป์/
กีฬำ/นันทนำกำร
ตำมจินตนำกำร 
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กิจกรรมบันทึกรัก
กำรอ่ำน 

๑.เพื่อให้นักเรียนมี
นิสัยรักกำรอ่ำน 
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำง ๆ รอบตัว ใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำร
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 

นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมอ่ำนหนังสือ ๖๐ 
ภำยในเวลำ ๑  ปีกำรศึกษำ  มีคณะครูและ
นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมครบ ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ครูและนักเรียนอ่ำน
หนังสือคนละ ๖๐ 
เล่ม ภำยในเวลำ ๑ ปี
กำรศึกษำ แล้ว
บันทึกลงในสมุดรัก
กำรอ่ำน 

กิจกรรมส่งเสริม
กำรอ่ำนและแหล่ง
เรียนรู้ใกล้ตัว 
(กิจกรรมหอพัก..
รักอ่ำน) 

๑.เพื่อให้นักเรียนมี
นิสัยรักกำรอ่ำน 
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำง ๆ รอบตัว ใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำร
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 

นักเรียนอ่ำนหนังสือบริเวณแหล่งเรียนรู้ใกล้
ตัวและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ห้องสมุดจัดขึ้น ที่
หอพักและที่ต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน 

มีแหล่งเรียนรู้ภำยใน
โรงเรียน เช่น หอพัก  
และที่ต่ำง ๆภำยใน
โรงเรียน ภำยนอก
โรงเรียนเช่น ที่อ่ำน
หนังสือในชุมชนให้
มำกขึ้น ๕ จุด 

โรงเรียนส่งเสริม
รักกำรอ่ำน 

๑.เพื่อให้นักเรียนมี
นิสัยรักกำรอ่ำน 
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำง ๆ รอบตัว ใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำร
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 

นักเรียนและครูเข้ำร่วมกิจกรรมรักกำรอ่ำน
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

โรงเรียนส่งเสริมรัก
กำรอ่ำนระดับ
เหรียญทอง ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

กิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิตเพื่อเสริมสร้ำง
นิสัยรักกำรอ่ำน 

๑.เพื่อให้นักเรียนมี
นิสัยรักกำรอ่ำน 
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด  

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิตและกำรประกวดรักกำรอ่ำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
๔๑ 

โรงเรียนส่งเสริมรัก
กำรอ่ำนระดับ
เหรียญทอง ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘  
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 แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำง ๆ รอบตัว ใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำร
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 

 ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

กิจกรรมพัฒนำ
อัจฉริยภำพสู่ควำม
เป็นเลิศ 

๑.เพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน
วิชำกำรต่ำงสถำบัน
ได้ในระดับต่ำงๆ 

คัดสรรนักเรียนเพื่อด ำเนินกำรฝึกซ้อมในกำร
เข้ำร่วมกำรแข่งขันวิชำกำรของเขตพื้นที่และ
หน่วยงำนกำรศึกษำต่ำง ๆ 

นักเรียนร้อยละ ๘๓ 
เข้ำร่วมกำรแข่งขันมี
ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรได้รับรำงวัล
ในกำรแข่งขันระดับ
ต่ำง ๆ ได้ 

กิจกรรมส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศด้ำน
ดนตรีสำกล 

๑.นักเรียนท ำงำน
เป็นหมู่คณะ รู้รัก
สำมัคคี มีวินัย 
๒.นักเรียนมีควำม
ภำคภูมิใจในกำรได้
เล่นดนตรี 
๓.ให้บริกำรสังคม  
ชุมชนและ
หน่วยงำนองค์กร 

๑. ด ำเนินกำรสรรหำนักเรียนที่มีควำมสนใจ
ด้ำนดนตรีเข้ำร่วมกิจกรรม 
๒. ฝึกซ้อมเพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนในเวลำ
ว่ำง 
๓. เข้ำร่วมแสดงในกิจกรรมต่ำง ๆของ
โรงเรียนและชุมชน 
 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ทักษะและ
ควำมสำมำรถด้ำน
ดนตรี และให้กำร
บริกำรสังคม ชุมชน
และหน่วยงำน 

วันส ำคัญของ
ลูกเสือ-เนตรนำรี 

 ๑. ประชุมคณะครูเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินกำร
จัดกิจกรรม 
๒. ด ำเนินกิจกรรม คือ  วันวชิรำวุธ ๒๕ 
พฤศจิกำยน และวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือ ๑ 
กรกฎำคม ของทุกปี 

นักเรียนร้อยละ ๘๓ 
ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรจำกกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

กิจกรรมค่ำย
ลูกเสือ-เนตรนำรี 
ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษำปีที่ ๑-๓ 

 ๑. ประชุมคณะครูเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินกำร
จัดกิจกรรม 
๒. ด ำเนินกิจกรรม คือ  กิจกรรมเดินทำงไกล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำม
หลักสูตรจำกกำรจัด 
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กิจกรรมลูกเสือชั้นพิเศษ เดินทำงไกล เข้ำค่ำย
พักแรม ๑ คืน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
และกิจกรรมลูกเสือหลวง เดินทำงไกล เข้ำค่ำย
พักแรมจ ำนวน ๒ คืน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๓ 

กิจกรรมลูกเสือ / 
เนตรนำรี 

กิจกรรมพัฒนำ
ควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนนำฏศิลป์ 

๑. นักเรียนเห็น
คุณค่ำในตนเอง  มี
ควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 
๒. นักเรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อ่ืน 
๓.นักเรียนสร้ำง
ผลงำนจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมด้ำน
ศิลปะ / ดนตรี /
นำฎศิลป์/กีฬำ/
นันทนำกำรตำม
จินตนำกำร 

๑.สรรหำนักเรียนที่มีควำมถนัดและสนใจใน
ด้ำนกำรแสดงนำฎศิลป์ 
๒.ฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดทักษะที่ถูกต้อง 
๓.นักเรียนเข้ำร่วมประกวดศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังที่ ๖๕ 
๔.ให้บริกำรด้ำนกำรแสดงสู่โรงเรียน  สังคม 
ชุมชน หน่วยงำนต่ำง ๆ 

๑.นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐เห็นคุณค่ำใน
ตนเอง  มีควำมมั่นใจ 
กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 
๒.นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อ่ืน 
๓.นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ สร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ / 
ดนตรี /นำฎศิลป์/
กีฬำ/นันทนำกำร
ตำมจินตนำกำร 

เศรษฐกิจพอเพียง ๑. เพื่อให้นักเรียนมี
ควำมรู้ทักษะพื้นฐำน
ทำงด้ำนกำรเกษตร 
๒. เพือ่ประสำน
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงโรงเรียนกับ
ชุมชนในกำรจัดกำร
เรียนรู้บูรณำกำร
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. จัดอบรมให้ควำมรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
ในเร่ืองของกำรปลูก  กำรบ ำรุงรักษำ  กำรใช้
เคร่ืองมือ  กำรขยำยพันธ์ไม้  ที่ถูกต้องให้กับ
นักเรียนแกนน ำและคณะครูที่เข้ำร่วมกำร
อบรม 
๒.  กิจกรรมลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงสมบูรณ์ 
๓.  นักเรียนแกนน ำลงมือปฏิบัติจริง   
๔.  นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม  ร่วมมือปฏิบัติ
ในแต่แต่ละช่วงเวลำ 

๑. นักเรียน ร้อยละ  
๘๗  มีจิตส ำนึกใน
กำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๘๓ ที่ด ำรงชีวิตตำม
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๓. เพื่อสร้ำงแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนเกษตรใน
โรงเรียนให้
หลำกหลำย 
๔. เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
ที่พึงประสงค์ให้กับ
นักเรียน 

  

กิจกรรม 
วันภำษำไทย
แห่งชำติ  และตำม
รอยสุนทรภู่ครูกวี 

๑. เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ ผู้ทรง
เป็นนักปรำชญ์และ
นักภำษำไทย  
รวมทั้งเพื่อน้อม
ร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณใน
พระองค์ที่ได้ทรง
แสดงควำมห่วงใย
และพระรำชทำน
แนวคิดต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับภำษำไทย  
     ๒.  เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนร่วม
อนุรักษ์ภำษำไทย
และศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
๓. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงภำษำไทยแก่
นักเรียนตำม 

๑.  ด ำเนินกำรประชุมครูและนักเรียนเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรม“วันภำษำไทยแห่งชำติ และ
ตำมรอยสุนทรภู่” 
   ๒. ติดต่อประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง 
   ๓. จัดกิจกรรม “วันภำษำไทยแห่งชำติ  และ
ตำมรอยสุนทรภู่” 
    -  กิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียน 
        กำรประกวดกำรพูด  คัดลำยมือ  
เรียงควำม  บทร้อยกรอง  วำดภำพ 

- กิจกรรมบนเวที (ระดับคณะสี)   
กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  กำรแสดง
ละคร  และป้ำยนิเทศ 

   ๔.  วัดและประเมินผล    

๑.   ร้อยละนักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันภำษำไทยและ
ตำมรอยสุนทรภู่ครู
กวี 
๒.  ร้อยละนักเรียนมี
ควำมรู้จำกกำรเข้ำ
ชมนิทรรศกำรวัน
ภำษำไทยและตำม
รอยสุนทรภู่ครูกวี 
๓.  ร้อยละนักเรียน
ส่งผลงำนเข้ำร่วม
ประกวดทักษะทำง
ภำษำไทย   
๔. ร้อยละผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำมพึง
พอใจกิจกรรม 
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 ศักยภำพ 
 ๔. เพื่อเชิดชูเกียรติ
สุนทรภู่กวีเอกของ
ไทยและของโลก 
 

  

กิจกรรม 
ค่ำยภำษำภูมิปัญญำ
ไทย 

๑.  เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกฝนใช้ภำษำ
เพื่อกำรสื่อสำรทั้ง  
๕  สำระ  คือ  กำร
อ่ำนกำรเขียน  กำร
ฟัง  กำรดู  
และกำรพูด  
หลักกำรใช้ภำษำ  
และวรรณคดี  และ
วรรณกรรม 
๒. เพื่อให้นักเรียน
รู้คุณค่ำ  รัก  
ภำคภูมิใจ  และมีเจต
คติที่ดีต่อภำษำไทย 
๓.  เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้บูรณำกำร
ภำยในกลุ่มสำระ 
 

๑. ๑.  ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผน
ด ำเนินงำน 
  ๒.  ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม 
 -  ประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
 -  จัดท ำเอกสำรประกอบ 
กำรเรียนรู้ 
  ๓.  จัดค่ำยภำษำภูมิปัญญำไทยนักเรียนได้

ร่วมกิจกรรม โดย  ให้ประดิษฐ์บัตรอวยพร

จำกดอกไม้แห้ง   

 

 ๑.  นักเรียนร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ  
๑๐๐ 
๒.  นักเรียนมีควำม
พึงพอใจกิจกรรม 
ร้อยละ  ๑๐๐ 

 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 
 

๑. ผลสัมฤทธิ ์
ทำงกำรเรียนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยสูงขึ้น 
๒.  ผลกำรประเมิน
สมรรถนะส ำคัญ
ตำมหลักสูตรสูงขึ้น 
๓.. ผลกำรประเมิน 

๑.  ประชุมครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
๒.  ด ำเนนิงำนตำมกิจกรรม  
    -  จัดท ำแบบฝึก 
    -  ด ำเนินกำรกิจกรรม 
        ๑. ท่องจ ำบทอำขยำนทุกชั้น  
        ๒. สร้ำงชิ้นงำน   
        ๓.  สัปดำห์ค้นหำสุดยอดแห่งบุคคล  ใน 

๑. นักเรียนเข้ำร่วม 
กิจกรรม  ทุกชั้น 

๒.ครูผู้สอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยร่วม
กิจกรรมทุกคน 
๓.นักเรียนชั้น 
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 กำรอ่ำน  คิด 
วิเครำะห์ และ 
เขียนสูงขึ้น 
๔. ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติสูงขึ้น 
 

ระดับชั้น  คือ 
               -  ลำยมืองำม 
               -  นักพูด 
               -  นักประพันธ์ 
               -  กวีศรีนครินทร์ 
 ๔.   จัดกิจกรรมกำรติว 
O-net  ให้แก่นักเรียนชั้นม. ๓  และ  ม.๖ 
๓.  นิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  
๕.   สรุปผลและประเมินผล 

มัธยมศึกษำป ี
ที่  ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
ภำษำไทยสูงขึ้น 
๔.  เมื่อเทียบกับปี
กำรศึกษำ  ๒๕๕๗
ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่  ๓  
สูงขึ้น 
๕.  เมื่อเทียบกับปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗  
ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่  ๖ 
สูงขึ้น 

กิจกรรม 
“ห้องเรียนแห่ง
คุณค่ำ  ห้องสำระ
ภำษำไทย 

๑.  เพื่อให้ห้องเรียน

ภำษำไทยมีสื่อ  

อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์เพียงพอ 

๒. เพื่อปรับปรุง
ห้องเรียนภำษำไทย
ให้สวยงำม 
เหมำะสม 
 ๓.  เพื่อให้ครูและ
นักเรียนได้ใช้ห้อง
สำระภำษำไทยเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่ำงมี  

๑.  ประชุมครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   
๒.  กำรด ำเนินกำร 
  -  จัดท ำมุมผลงำนนักเรียน 
  -  มุมควำมรู้ 
  -  มุมสืบสำนงำนพระรำชด ำริ 
   -  มุมวิถีไทย 
   -  สวนวรรณคดี 
๓.  นิเทศก ำกับ  ติดตำม  
    -  ห้องปฏิบัติกำร อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี มี
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน 
๔.  สรุปและประเมินผล 

 ๑. ร้อยละ  ๘๕  ของ
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร 
อำคำรเรียนมั่นคง 
สะอำดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก พอเพียง อยู่
ในสภำพใช้กำรได้ดี 
สภำพแวดล้อมร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้
ส ำหรับผู้เรียน 
๒. ครูและนักเรียน  
ร้อยละ ๘๕ ได้ใช้ 
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 คุณค่ำ และมี
ควำมสุข 

 

 ห้องสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่ำงมีคุณค่ำ 
และมี  ควำมสุข 
๓.นักเรียนที่ใช้
บริกำร
ห้องปฏิบัติกำรกลุ่ม
สำระภำษำไทย  
มีควำมพึงพอใจ   
ร้อยละ  ๘๕ 

ส่งเสริมศักยภาพ
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยสู่ 

“ครูมืออาชีพ” 
 

๑. เพื่อให้ 
ครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย
มีควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพ 
๒. เพื่อให้ 

ครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย
ได้อบรม  ประชุม/
สัมมนำ  พัฒนำ
ตนเองทั้งด้ำน
คุณธรรม   
จริยธรรม  
๓. เพื่อให้ 
ครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย
ได้ศึกษำ วิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำร  

    ๑. ประชุมครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
เพื่อก ำหนดเป้ำหมำย 
 ๒.  ด ำเนินกำรตำมแผน 
    -  ครูผู้สอนสำระภำษำไทยจัดท ำแผนบูรณำ
กำรจัดกำรเรียนรู้กับกลุ่มสำระอื่นๆ 
    -  ครูผู้สอนสำระภำษำไทยอบรม  ประชุม/
สัมมนำ  พัฒนำตนเอง 
    -  ศึกษำดูงำน 
  -  จัดนิทรรศกำรครูมืออำชีพ 
๓.  นิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม            

๑.ครูผู้สอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยได้
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้  ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒.ครูผู้สอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยได้อบรม
ประประชุม/สัมมนำ
พัฒนำ  ตนเองทั้ง
ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม  
ร้อยละ  ๑๐๐ 
๓. ครูผู้สอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยได้ศึกษำ 
วิจัยและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ครบ  
ร้อยละ  ๑๐๐ 



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๗๓ 
 

ชื่องาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 เรียนรู้สำระ
ภำษำไทย   

  

กิจกรรมเสริมสร้ำง
พัฒนำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้คู่สังคม 

 

๑. มีกำรสร้ำงและ
พัฒนำแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำ 
และใช้ประโยชน์
จำกแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนและ
บุคลำกรของ
สถำนศึกษำรวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำง
บุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 

๑. ประชุมคณะท ำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำรฯ 
และมอบหมำยภำระงำน 
      - ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
๒.   ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม  
       - กำรใช้แหล่งเรียนรู้อำเซียน 
       - ยุวชนประกันภัย 
      - แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
      - สวนวรรณคดีไทย 
 ๓.  นิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  

 ๔.  สรุปผลและประเมินผล 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๕  ได้รับ
ประสบกำรณ์จำก
แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ 
๒. ร้อยละ ๘๕  ของ
บุคลำกรมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงสถำนศึกษำ  
ครอบครัว  ชุมชน 
และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

โครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

๑.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมที่
พึงประสงค์ 
ตระหนัก รู้คุณค่ำ
ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อม 
๒.เพื่อให้ผู้ เ รียนมี
ทักษะในกำรท ำงำน  

คัดสรรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถตำมควำม
ถนัดและควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมในกำร
ฝึกซ้อมเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันโครงงำน
วิทยำศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ 

รำงวัลและเกียรติ
บัตรที่ได้รับ 
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รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
สุจริต วำงแผนกำร
ท ำงำนและ
ด ำเนินงำนจนส ำเร็จ 
ท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข มุ่งมั่น
พัฒนำงำนและภูมิใจ
ในผลงำนตนเอง 

  

พัฒนำควำมเป็น
เลิศทำงด้ำนศิลปะ 

๑.เพื่อให้นักเรียนมี
สุนทรียภำพทำงด้ำน
ศิลปะ 
๒.นักเรียนทุกคนมี
สุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตที่ดีคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.เพื่อให้นักเรียน
เห็นคุณค่ำในตัวเอง
มีควำมมั่นใจกล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

๑.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภำพทำงด้ำน
ศิลปะ 
 ๒.น ำนักเรียนเขำ้ร่วมกำรแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรม  

๑. นักเรียน ร้อยละ 
๘๓ มีสุนทรียภำพ
ทำงด้ำนศิลปะ 
๒.นักเรียน ร้อยละ 
๘๓ มีสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตที่ดี 
๓. นักเรียน ร้อยละ 
๘๓ เห็นคุณค่ำใน
ตัวเองมีควำมมั่นใจ
กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

กิจกรรมนิเทศ
ภำยใน 

๑. ครูมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ 
ทักษะกระบวนกำร
สมรรถนะ และ                 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

๑.กำรนิเทศภำยใน 
ประด้วย  กำรนิเทศกำรสอน และกำรนิเทศ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๑.๑ กิจกรรมนิเทศกำรสอน 
- จัดท ำและแจ้งปฏิทินก ำหนดกำรนิเทศกำร
สอนให้ครูทรำบล่วงหน้ำโดยมอบหมำยให้
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯและหัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนวิชำกำรแต่ละกลุ่มเป็นผู้ประเมิน  

๑. ครูร้อยละ ๘๐  
มีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียนทั้งด้ำน 
ควำมรู ้ ทักษะ 
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๒. ครูมีกำรวิเครำะห์
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
และใช้ข้อมูลในกำร
วำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพื่อ              
พัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียน 
๓. ครูออกแบบและ
จัดกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลและ
พัฒนำกำรทำง
สติปัญญำ 
๔. ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่
เหมำะสมผนวกกับ
กำรน ำบริบทและภูมิ 
ปัญญำของท้องถิ่น
มำบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
๕. ครูมีกำรวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย 

เป็นผู้นิเทศกำรสอน ภำคเรียนที่ ๑-๒/๒๕๕๘  
๒. คณะกรรมกำร ด ำเนินกำรนิเทศกำรสอน
ของครูตำมปฏิทินหรือตำรำงที่ก ำหนดไว้ 
๓. แจ้งผลกำรนิเทศกำรสอนเพื่อให้ครูน ำไป
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องโดยหัวหน้ำกลุ่มสำระ
หรือฝ่ำยนิเทศ 
 

กระบวนกำร
สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มี
กำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในกำรวำง
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ 
ออกแบบและจัดกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนอง
ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำง
สติปัญญำ 
๔. ครูร้อยละ ๘๐ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมำะสมผนวกกับ
กำรน ำบริบทและภูมิ
ปัญญำของท้องถิ่น
มำบูรณำกำรในกำร 

กิจกรรมยุวชน
ประกันภัย  

๑.เพื่อให้นักเรียน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เร่ือง พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ  

๑.จัดกิจกรรมชุมนุมต้นกล้ำ..ยุวชนประกันภัย 
๒.ให้ควำมรู้ที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกันภัย
ภำคบังคับและกำรประกันชีวิต 
๓.ตัวแทนนักเรียนในชุมนุมเป็นผู้น ำในกำร 

๑.นักเรียนชุมชนมี
ควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัย  
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พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ 
และกำรประกันชีวิต
และน ำควำมรู้ไป
เผยแพร่สู่ครอบครัว  
และชุมชนได้ 
๒.เพื่อให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำ
ระหว่ำงสถำนศึกษำ 

เผยแพร่ควำมรู้ให้กับนักเรียนภำยในโรงเรียน 
๔.จัดกิจกรรมกำรประกวดสื่อสำมมิติที่
ประกอบด้วยควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยในทุก
ระดับชั้นเพื่อให้ผู้สนใจมีส่วนร่วม 
๕.น ำนักเรียนไปเผยแพร่ควำมรู้สู่ชุมชนใน
สถำนที่ต่ำงๆ หรือเทศกำล เช่น บริเวณต้นโพธิ์ 
ตลำดนัด ตลำดสด บิ๊กซี เทศบำลต ำบลเทพ
นคร  เทศบำลจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นต้น 

ของโรงเรียนร้อยละ 
๘๐ 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา  
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและ 
มีสุนทรียภำพ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 
 

มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 

มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 

มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สมเหตุสมผล 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 

มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะ 
ที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 

๓.๒๕ ๒.๕๐ 

มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน  
รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 

ด้านการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 

๕.๐๐ 

 

๓.๓๓ 

มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๔.๕๐ 

มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๓.๖๖ 

มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

๔.๗๑ ๔.๐๐ 

มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

๔.๓๓ ๔.๐๐ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่ง 
กำรเรียนรู้ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑๔กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นที่
ก ำหนดขึ้น 

๔.๕๐ ๔.๕๐ 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย 
จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
และส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพ 
สูงขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๕๐ 
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๑๒.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ รอบสำม  เมื่อวันที่ ๖ – ๘  เดือน 
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๔  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำได้สรุปผลกำรประเมินดังต่อไปนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  มัธยมศึกษา   

ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 
ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ 

สถำนศึกษำ 
ดีมำก 

๒ ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดย
สถำนศึกษำและต้นสังกัด 

ดีมำก 

๓ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

ดีมำก 

๔ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

ดีมำก 

๕ ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำท 
ของสถำนศึกษำ 

ดีมำก 

๖ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน 
รักษำมำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

ดีมำก 

๗ ๓ ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ดีมำก 
๘ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี ดีมำก 
๙ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ดีมำก 
๑๐ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น  ดี 
๑๑ ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส ำคัญ 
ดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี ได้แก่ 
ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓  
๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑)  สถำนศึกษำควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำทำงสื่อคอมพิวเตอร์และจำกกำรอ่ำนอย่ำงสมดุล
กัน โดยเน้นกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดให้มำกขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภำพ และอัตถรส จำกกำรอ่ำน รวมทั้ง
เกิดจินตนำกำรในกำรอ่ำน อันจะส่งผลต่อกำรปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงยั่งยืน โดยครูในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียน 
รู้ควรร่วมกันวำงแผนจัดสัดส่วนประเภทของงำนที่ต้องค้นคว้ำจำกแหล่งต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม   ควรด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปีกำรศึกษำ 
 ๒)  สถำนศึกษำควรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อปรับพื้นฐำนควำมรู้ผู้ เรียนที่เข้ำมำใหม่ในระดับชั้นมัธยม 
ศึกษำปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ก่อนกำรเรียนกำรสอนปกติในแต่ละภำคเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพื้นควำมรู้พร้อมที่จะ
ศึกษำต่อ ไม่เป็นภำระในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน  รวมทั้งมีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำสื่อนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ครูน ำควำมรู้มำใช้ผลิตสื่อที่มีควำมเหมำะสมเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียน  ทั้งนี้ควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปีกำรศึกษำ  
๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถำนศึกษำควรร่วมกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชน หำมำตรกำรป้องกันภัยที่เกิดจำกยุงภำยใน
สถำนศึกษำ  เน่ืองจำกบริเวณรอบอำคำรต่ำงๆ เป็นสวนป่ำ มียุงจ ำนวนมำกในช่วงเช้ำและเย็น โดยให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในกำรร่วมกันคิดแก้ปัญหำในรูปแบบโครงงำน และมีกำรวำงแผนงำนเป็นโครงกำรพิเศษเพื่อขยำยผล
สู่ชุมชนด้วย ควรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน ๒ ปีกำรศึกษำ 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรสอนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
กำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตร  รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญเช่นกิจกรรม
เรียนรู้แบบโครงงำนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระ  กำรอภิปรำยโต้วำที 
บทบำทสมมุติ สถำนกำรณ์จ ำลอง เป็นต้น  มีกำรอบรมให้ควำมรู้กำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่อเทคโนโลยีและสื่อ
ธรรมชำติ  รวมทั้งให้มีกำรประเมินผลกำรน ำควำมรู้จำกกำรอบรมมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกคร้ัง 
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม และควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๒ ปีกำรศึกษำ 
๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถำนศึกษำควรมีกำรให้ควำมรู้กับบุคลำกรทุกคนให้เกิดควำมตระหนัก เห็นควำมส ำคัญของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  ให้ทุกคนเข้ำใจระบบประกันคุณภำพภำยใน  รู้บทบำทหน้ำที่ของตนเองในกำรท ำงำน  
ซึ่งจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนในทุกฝ่ำยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
ควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปีกำรศึกษำ 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
สถำนศึกษำได้จัดท ำโครงกำรร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยำกร(ธนำคำรขยะรีไซเคิล) แก้ปัญหำภำวะโลกร้อน

สร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด  นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และด ำรงชีวิตตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอพียงโดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้นักเรียนทุกคน  คณะครูและบุคลำกร
ในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชำชนในชุมชนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะ  กำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ สำมำรถจัดกำรขยะในชุมชนตนเองอย่ำงเป็นระบบ  ประสบควำมส ำเร็จจนเป็นแบบอย่ำง
ให้หน่วยงำนต่ำงๆมำศึกษำดูงำนอย่ำงต่อเน่ือง  รวมทั้งได้รับรำงวัลชมเชยจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำกมำย 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๔๙ ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๕๘ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                   เป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                    สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา           
                    และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
                    วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
                      เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
                      ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                
                      รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้อง   
                      กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 
 
๕ 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๗๔ ดี 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๕ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๔๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๕๘ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ  
และวัตถุ ประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของ
สถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำ
มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูป

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานท่ี ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ 
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๗๔ ดี 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๘๕.๗๔ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง                ไม่รับรอง 
๑๓.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
         ๑.  สรุปข้อมูลจำกผลกำรประกันคุณภำพภำยใน   

จุดเด่น 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทรำบรมรำชชนนี 

จำกสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เอ้ือต่อโรงเรียนคือชุมชนและผู้ปกครองให้กำรสนับสนุนกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ของ 
โรงเรียนเป็นอย่ำงดี ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีบุคลำกรที่มีควำม
มุ่งมั่น อทุิศตนในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้นักกำรเมืองและ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังให้กำรสนับสนุนงบประมำณแก่โรงเรียน ท ำให้โรงเรียนมีระบบสำธำรณูปโภค
และเทคโนโลยีต่ำงๆที่ทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

จุดที่ควรพัฒนา 
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำยเพิ่มขึ้น กำรสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรร่วมกันของกลุ่มสำระต่ำงๆจัดจ้ำงครูในรำยวิชำที่ขำดแคลน 
เช่น พลศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  มีกำรนิเทศติดตำม
อย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   กำรด ำเนินกำรพัฒนำในอนำคตคือ กำรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนำกำรสอนสู่ระบบที่ทันสมัยในหลำยรูป
แบบอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย รวมทั้งส่งเสริมให้ครู
จัดท ำวิจยัเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน   สนับสนุนกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงบรรยำกำศให้ผู้เรียน 
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ได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข มุ่งให้เป็นโรงเรียนที่มีสภำพแวดล้อมดีเด่นและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
๑๔.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
         จุดเด่น  
 ๑.  ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรมีกำรวำงแผนงำนพัฒนำวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ มอบหมำยงำนให้
คณะครูรับผิดชอบและก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด ด ำเนินงำนโดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ขณะเดียวกันก็มีกำรอบรม
พฒันำให้ควำมรู้กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู ผู้เรียนและขยำยผลน ำควำมรู้ไปสู่
ผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรประสบควำมส ำเร็จมีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วไป ได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนงบประมำณแก่โรงเรียน ท ำให้
โรงเรียนมีระบบสำธำรณูปโภคและเทคโนโลยีต่ำงๆที่ทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  กำรบริหำรจัดกำร 
ในงำน  ๔ ฝ่ำยมีประสิทธิภำพ คล่องตัว เป็นระบบ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำและเป้ำหมำยของหลักสูตร และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำ
มีกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้   
 ๒.  สถำนศึกษำมีกำรวำงระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ำร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยอยู่ในรูปแบบคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ มีกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ครอบคลุมทุกมำตรฐำนของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้ถูกต้องทันสมัย  ทันต่อกำรใช้
งำน มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน มีคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลในที่ประชุมครู
เป็นประจ ำทุกเดือน มีกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นทุกโครงกำร แล้วจัดท ำรำยงำนกำร 
ประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณะและรำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำร 
วำงแผนพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไปอย่ำงเป็นระบบ   

๓.  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีร่ำงกำยแข็งแรง สมส่วน ได้รับกำรดูแลด้ำนโภชนำกำรที่ดีจำก
สถำนศึกษำ มีกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยผ่ำนกิจกรรมในและนอกหลักสูตร ในกิจกรรมชุมนุมผู้เรียนสำมำรถ
เลือกเข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงหลำกหลำยทั้งศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณศิลป์ นันทนำกำร ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
กำรพัฒนำตำมควำมถนัดของผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ จนผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันทั้งระดับกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นประจ ำทุกปี สร้ำงชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ(O-NET) ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๓  

และ มัธยมศึกษำปีที่ ๖ มีจ ำนวนผู้เรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำขีดจ ำกัดล่ำงของค่ำเฉลี่ยระดับชำติเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ มีระดับคุณภำพพอใช้ 

๒.  ครูทุกคนมีกำรน ำผลกำรประเมินผู้เรียนมำวำงแผนเพื่อพัฒนำผู้เรียนโดยกำรจัดสอนซ่อมเสริมให้กับ
ผู้เรียน แต่ครูบำงส่วนมีกำรด ำเนินงำนไม่ต่อเนื่อง และไม่ทั่วถึงผู้เรียนทุกคน ขำดกำรติดตำมผลกำรพัฒนำ



                                 รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๘๕ 
 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ รวมทั้งครูบำงส่วนยังมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดท ำสื่อยังไม่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
 



บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น ๔  ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร  ด้ำนกำร
บริหำรงำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป  โดยผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร
แบบ  PDCA 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. งำนพัฒนำหลักสูตร      
สถำนศึกษำ 
๒. งำนพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้และวิจัยเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
๓. งำนทะเบียน กำรวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผล
กำรเรียน 
๔. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๕. งำนห้องสมุด 
๖. งำนแนะแนว 
๗. งำนพัฒนำส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๘. งำนศูนย์สื่อและส่ิงพิมพ ์ 
๙. งำนส ำนักงำนวิชำกำร 
๑๐. งำนนิเทศติดตำมและ
ประเมินผล  
  
  
  
  

   

๑. งำนจัดท ำและเสนอขอ
งบประมำณ 
๒. งำนแผนงำนและโครงกำร 
๓. งำนกำรเงินและบัญชี 
๔. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
๕. งำนระดมทรัพยำกรและ
กำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  
๖. งำนระบบควบคุมภำยใน 
๗. งำนสวัสดิกำรครู 
๘. งำนส ำนักงำนบริหำรงำน
งบประมำณ 
๙. งำนพัฒนำระบบ 
กำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
๑๐. งำนประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนและบุคลำกร 
๑๑. งำนสำรสนเทศและ
เครือข่ำยข้อมูล 
๑๒. งำนนิเทศติดตำมและ
ประเมินผล 
 

 

๑. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและ
ก ำหนดต ำแหน่ง 
๒. งำนสรรหำและกำรบรรจุ
แต่งตั้ง 
๓. งำนเสริมสร้ำงประสิทธิ 
ภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
๔. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย   
๕. งำนกำรออกจำกรำชกำร 
๖. งำนสำรบรรณ 
๗. งำนเลขำนุกำรคณะกรรม 
กำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๘. งำนจัดท ำค ำรับรองปฏิบัติ
รำชกำร 
๙. งำนสำรสนเทศ 
และเครือข่ำยข้อมูล 
๑๐. งำนเวรรักษำ 
ควำมปลอดภยัและทรัพย์สิน 
ทำงรำชกำร 
๑๑. งำนสร้ำงขวัญก ำลังใจครู
และบุคลำกรภำยในโรงเรียน 
๑๒. งำนส ำนักงำนบริหำรงำน
บุคคล 
๑๓. งำนนิเทศติดตำมและ
ประเมินผล                     

๑. งำนประชำสัมพันธ์ 
๒. งำนอำคำรสถำนท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 
๓. งำนโสตทันศึกษำ 
๔. งำนบริกำรสำธำรณะ 
 ๕. งำนยำนยนต์และพำหนะ 
๖. งำนสหกรณ์โรงเรียน 
๗. งำนปฏิคม 
๘. งำนเวรรักษำควำมปลอดภัย
และทรัพย์สินทำงรำชกำร  
(เวรกลำงคืน) 
๙. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำน
ท่ัวไป 
๑๐. งำนนิเทศติดตำมและ
ประเมินผล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู  

๑. งำนเลขำนุกำรภำคี ๔ ฝ่ำย 
๒. งำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๓. งำนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
๔. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย
และสภำนักเรียน 
๕. งำนกิจกรรมท่ัวไป 
๖. งำนศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและ 
TO BE NUMBER ONE 
๗. งำนหอพัก 
๘. งำนส่งเสริมสุขภำพ
นักเรียน 
๙. งำนกิจกรรมโรงเรียนกับ
ชุมชน 
๑๐. งำนเวรรักษำควำม
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 
ทำงรำชกำร (เวรหอพักชำย) 
๑๑. งำนส ำนักงำนกลุ่ม
บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
๑๒. งำนนิเทศติดตำมและ
ประเมินผล 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 



รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๘๗ 
 

๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
สถำนศึกษำร่วมกับชุมชนจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนได้มำตรฐำนกำรศึกษำ สำมำรถใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  

สืบสำนงำนพระรำชด ำริ และสร้ำงผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลกสู่มำตรฐำนสำกลภำยในปี ๒๕๕๙ 
พันธกิจ 

๑.  พัฒนำกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นคนดีมีศักยภำพเป็นพลโลกและสืบสำนงำนพระรำชด ำริ 
๒.  พัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
๓.  พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีองค์ควำมรู้สู่มำตรฐำนสำกล 
๔.  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
๕.  ส่งเสริมกำรบริหำรกำรจัดกำรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
๖.  ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้าประสงค์ 

 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน เป็นคนดีมีศักยภำพเป็นพลโลกมีควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์  
คณิตศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ  และเทคโนโลยี  อยู่ในสังคมโลกได้อย่ำงมีควำมสุข และสืบสำนงำนพระรำชด ำริ  
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “ยิ้ม  ประนม  ก้ม  ขำน  ควำมภูมิฐำน  นักเรียน  สว.กพ.” 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สืบสำนงำนพระรำชด ำริ 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ  

มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น และครอบคลุมในด้ำนต่ำงๆ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่จะเป็นประโยชน์ต่อ 
กำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ เช่น ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้ำนหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อม กำรจัดองค์กร กำรพัฒนำวิชำชีพ และกำรมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำของชุมชน  จัดหลักสูตรและ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสดงบทบำทในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองจนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม 
ตำมที่หลักสูตรและสังคมต้องกำรอีกทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองมั่นใจ
ว่ำสถำนศึกษำมีแผนและด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ และให้ควำมร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน 
อย่ำงเต็มใจ 
๔.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีคุณธรรม มีควำมส ำนึกในควำมเป็น 
ชำติไทย และวิถีตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ และเทคโนโลยี  มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 



รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร   หน้ำ ๘๘ 
 

 กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ท่ี ๔ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ท่ี ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสืบสำนงำนพระรำชด ำริ 

 
 
 



 

 

บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 โครงการ  ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม มีความส านึกในความเป็นไทย  ค านึงถึง

ผลประโยชน์ของส่วนรวม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล  

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. พัฒนาความ
เป็นเลิศทางด้าน
นาฏศิลป์ 
๒. พัฒนาความ
เป็นเลิศทางด้าน
ศิลปะ 
๓. พัฒนาความ
เป็นเลิศทางด้าน
ดนตรี  
๔. การทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายนักเรียน 
๕. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 
๖. TO BE 
NUMBER ONE                    
(เป็นหนึ่งโดยไม่ 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร  
เข้าร่วมกิจกรรม  ตาม
โครงการ  ส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียน มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ สุขนิสัย 
และออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ มีน  าหนัก 
สว่นสูง และสมรรถ 
ภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถ
ป้องกันตนเองจาก 
สิ่งเสพติดให้โทษและ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๘๕ มีน  าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๘๕  สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย  อุบัติเหตุ  
และปัญหาทางเพศ 
 

๑. นักเรียนจ านวน ๗๐๘
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 
๒. นักเรียน ร้อยละ 
๘๕.๕๒ มีน  าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๙๔.๙๑ ป้องกันตนเอง 
จากสิ่งเสพติดให้โทษ 
และหลีกเลี่ยงตนเอง 
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและ 
มีสุนทรียภาพ 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๙๐ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คณุภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

พึ่งยาเสพติด) หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ  
และปัญหาทางเพศ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ ที่ดีและให้
เกียรติผู้อ่ืน  รวมทั ง
สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/
นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

๔. นักเรียนร้อยละ 
๘๕ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๕. นักเรียนร้อยละ 
๘๕  มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๖. นักเรียนร้อยละ ๘๐
สามารถสร้างผลงาน
จากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตาม 
จินตนาการ 

๔. นักเรียนร้อยละ 
๘๗.๕๐ เห็นคุณค่า 
ในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 
๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
๖. นักเรียนร้อยละ 
๙๓.๓๓ สร้างผลงาน 
จากเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๙๑ 

 

โครงการ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม  มีความส านึกในความเป็นไทย  ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี  มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. การละเล่นของ
ไทย 
๒. วันส าคัญ 
๓. วันคริสต์มาส 
Christmas Day 
๔. ค่ายเรียนรู้
ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน  
(Chinese  Day  
Camp) 
๕. ปัจฉิมนิเทศ 
๖. วันภาษาไทย
แห่งชาติ และตาม
รอยสุนทรภู่กวี 
๗. ร่วมมือ ร่วมใจ 
รู้ใช้ทรัพยากร
(ธนาคารขยะ 
รีไซเคิล) 
๘. ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ตามรอย
พระราชด าริ 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร  
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์  
ก าแพงเพชร  ทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  ในทุก
กิจกรรมตามที่โครงการ
ก าหนด    
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕  
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๘๕ มีความเอื ออาทร
ผู้อ่ืนและมีความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้ 
มีพระคุณ 
๓. นักเรียนร้อยละ  
๘๕  ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง 
๔.  นักเรียนร้อยละ  
๘๕ มีความตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐.๒๐ 
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. นักเรียนร้อยละ  
๙๘.๐๐ มีความเอื ออาทร
ผู้อ่ืนและมีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๓. นักเรียนร้อยละ  
๙๕.๔๕ ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๔. นักเรียนร้อยละ  
๙๐.๐๐ มีความตระหนัก  
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๙๒ 

 

โครงการ  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม  มีความส านึกในความเป็นไทย  ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี  มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. ค่ายภาษาภูมิ
ปัญญาไทย 
๒. ค่ายองค์รวม
วิทยาศาสตร์ สืบ
สานแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
๔. ค่ายภาษา 
อังกฤษ “สะกิด
ต่อมความกล้า ”  
๕. แข่งขันตอบ
ปัญหารายการ 
โทรทัศน์ เวทีคน
เก่ง ฯ 
๖. เสียงตามสาย
ด้วยสาระ
ภาษาไทย 
๗. งานสัปดาห์
คณิตศาสตร์ 
๘. ห้องสมุด 
มีชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างนิสัยรัก
การอ่าน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคน ของ
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร  
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์
ก าแพงเพชร  มีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียน  และ
การฟัง  รู้จักตั งค าถาม
เพื่อหาเหตุผล  สนใจ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้
ห้องสมุด แหล่งความรู้
และสื่อต่าง ๆได้ ทั งใน
และนอกสถานศึกษา มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สนุกกับการเรียนรู้และ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๒ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๘๒ มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๘๒ เรียนรู้ร่วมกัน 
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อ 
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
๔. นักเรียนร้อยละ 
๘๒  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๑.๙๑ 
มีนิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๙๙.๕๐ มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๙๙.๕๐ เรียนรู้ร่วมกัน 
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อ 
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
๔. นักเรียนร้อยละ 
๙๔.๙๙ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

มาตรฐานท่ี ๓

ผู้เรียนมีทักษะ

ในการแสงหา

ความรู้ด้วย

ตนเอง รักการ

เรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๙๓ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๙. ค่าย
คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
๑๐. ค่าย
คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ชอบมาโรงเรียน    

 
โครงการ  พัฒนาความสามารถในการคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ 

 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม  มีความส านึกในความเป็นไทย  ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี  มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. จรวดขวดน  า 
๒. แข่งขันทักษะ
วิทยาศาสตร์ 
๓. ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษา  
(English  
Academic  
Tournament)  
๔. พัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศกลุ่มสาระ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร  
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

๑. นักเรียนได้รับการ
พฒันาทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ร้อยละ ๑๐๐  
๒.  มีผลการประเมิน
การพัฒนาการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  
อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อย
ละ ๘๕ ขึ นไป               

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๑.๗๑ 
สามารถสรุปความคิด 
จากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
๒. นักเรียนร้อยละ
๘๗.๒๐ สามารถน าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการ 
ของตนเอง 

มาตรฐานท่ี ๔ 

ผู้เรียนมี

ความสามารถ

ในการคิด 

อย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์

ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา 

ได้อย่างมีสติ 

สมเหตุผล 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๙๔ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
๕. พัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๖. ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
๗. พัฒนา
อัจฉริยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ 
๘. การประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติและ
วัสดุในท้องถิ่น
เพื่อสร้างทักษะ 
อาชีพให้แก่
นักเรียน 
๙. นิทรรศการเปิด
โลกการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 
๑๐. ยอด
อัจฉริยภาพทาง
ภาษาไทย 
11. สารานุกรม 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์
ก าแพงเพชร  มีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียน  และ
การฟัง  รู้จักตั งค าถาม
เพื่อหาเหตุผล  สนใจ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้
ห้องสมุด แหล่งความรู้
และสื่อต่าง ๆได้ ทั งใน
และนอกสถานศึกษา มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สนุกกับการเรียนรู้และ
ชอบมาโรงเรียน 

 

๓. นกัเรียนร้อยละ 
๘๘.๖๖ สามารถก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
โดยมีเหตุผลประกอบ 
๔. นักเรียนร้อยละ 
๙๓.๘๙ มีความคิดริเร่ิม 
และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 
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 โครงการ  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม  มีความส านึกในความเป็นไทย  ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี  มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ทางการเรียน
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
๒. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ทางการเรียน
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
๓. รวมความรู้ 
สู่กระบวนการคิด 
พิชิตปัญหา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 
๔. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์  
ก าแพงเพชร  ทุกคน  
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้  
และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร   
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับชั น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖   
มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 
ตามเกณฑ์ 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
ได้รับการสอนเสริม
ความรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ
เตรียมพร้อมเข้ารับการ
ทดสอบทุกระดับชั น 
และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ น 
๒. นักเรียน จ านวน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้เฉลี่ยสูงขึ น 
ร้อยละ ๓ ต่อปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ น อยู่ใน
เกณฑ์ระดับสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยกลางอย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ขึ นไป 

๑. ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย  
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๕๙.๒๐ 
๒. นักเรียนมีผล 
การประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร  
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๙๘.๕๙ 
๓. นักเรียนมีผล 
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๙๘.๕๙ 
๔. นักเรียนมีผล 
การทดสอบระดับชาติ  
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๔๖.๒๙ 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๕  
ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะ 
ที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตร 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๙๖ 

 

 โครงการ  พัฒนาทักษะการท างานสู่มืออาชีพ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม  มีความส านึกในความเป็นไทย  ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี  มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. การประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติและ
วัสดุในท้องถิ่น
เพื่อสร้างทักษะ 
อาชีพให้แก่
นักเรียน 
๒. สู่โลกกว้าง
ทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร  เข้าร่วม
กิจกรรม  ตามโครงการ  
พัฒนาทักษะการท างาน
สู่มืออาชีพ 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีการวางแผนการ
ท างาน ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  มุ่งมั่น 
ในการพัฒนางาน   
๒. นักเรียนร้อยละ 
๘๕ มีเจตคติที่ดี 
ต่ออาชีพสุจริตและ 
หาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพ ที่ตนเองสนใจ 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๘.๘๑ มีการวางแผน 
การท างาน และด าเนิน 
การจนส าเร็จ 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๘๘.๕๒ ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงาน 
ของตน   
๓. นักเรียนร้อยละ 
๘๗.๓๕ ท างานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้ 
๔. นักเรียนร้อยละ 
๙๕.๗๘ มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

มาตรฐานท่ี ๖
ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน
รักการท างาน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๙๗ 

 

โครงการ  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน  
                 วิชาชีพ 

 กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. จัดซื ออุปกรณ์
และสารเคมี
ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
๒. จัดซื ออุปกรณ์
เรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะกีฬา 
๓. นิทรรศการ
เปิดโลกเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 
๔. สู่โลกกว้าง
ทางการศึกษา 
๕. พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๖. การอบรมเพื่อ
พัฒนาการจัดท า
แบบทดสอบ
มาตรฐาน 

เชิงปริมาณ 
คณะครูโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์  
ก าแพงเพชร  เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ  
ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม ความรู้
ความสามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรมี
คุณธรรม  ความรู้ 
ความสามารถ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูทุกคน  มีวิสัยทัศน์ 
กว้างไกล  มีแนวคิด 
ที่จะพัฒนางาน  
มีคุณธรรม ความรู้
ความสามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
มีประสบการณ์ตรง  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

๑. ครูร้อยละ ๘๕  
มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มี
การวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
๓. ครูร้อยละ ๘๕ 
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
๔. ครูร้อยละ ๘๕  
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับ 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ 
มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ครูร้อยละ ๙๘.๑๘ 
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา 
๔. ครูร้อยละ ๙๔.๕๔ 
ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมผนวกกับ 
การน าบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ครูปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

และเกิด

ประสิทธิผล 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๙๘ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 มีแนวคิดที่จะพัฒนา
งาน มีคุณธรรม ความรู้
ความสามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีงานวิจัย
ที่สามารถจัดกระบวน 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการคิดและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิต ครูที่รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมแนะแนวใน
ชั นเรียนได้ให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั ง
ด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาคอย่างทั่วถึง 

การน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
๕. ครูร้อยละ  ๘๕  มี
การวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๖. ครูร้อยละ ๘๕ ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั งด้าน
การเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
๗. ครูร้อยละ  ๘๕  
มีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 
๘. ครูร้อยละ ๘๕ 
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
๕. ครูร้อยละ ๘๑.๘๑ 
มีการวัดและประเมินผล 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนา  
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖. ครูร้อยละ ๑๐๐ 
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิต 
ด้วยความเสมอภาค 
๗. ครูร้อยละ ๑๐๐  
มีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับ 
การสอน 
๘. ครูร้อยละ ๑๐๐ 
ประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี  
และเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสถานศึกษา 
๙. ครูร้อยละ ๙๖.๓๖  
มีการจัดการเรียน 
การสอนตามวิชา 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๙๙ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

  ๙. ครูร้อยละ ๘๕  
มีการจัดการเรียน 
การสอนตามวิชา 
ที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความ 
สามารถ 

เต็มเวลาเต็มความสามารถ  

 
โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. ประชุมสัมมนา
กลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์   
๒. ศึกษาดูงาน
โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพฯ 
๓. ส่งเสริม
ศักยภาพครูสู่ 
ครูมืออาชีพ 

เชิงปริมาณ 
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน  
ของโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์  
ก าแพงเพชร  ทุกคน  
เข้าร่วมกิจกรรม   
ตามโครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเร่ิมที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน 
๒. ร้อยละ ๘๕ 
ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหาร ๓ แบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมิน หรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั งด้านวิชาการและ
การจัดการ 

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิด
ริเร่ิมที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๒. ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหาร ๓ แบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมิน หรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั งด้าน
วิชาการและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี ๘

ผู้บริหาร

ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่

อย่างมี

ประสิทธิภาพ                

และเกิด

ประสิทธิผล 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๐๐ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๔. อบรมครูเพื่อ
เพิ่มความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรมี
ฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒. ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองได้รับการ
บริการทางการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ  
ร้อยละ ๘๐ 
๔. ผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร   
ให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

๓. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผน 
ปฏิบัติการ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๔. ผู้บริหารมีการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ านาจ 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัด
การศึกษา ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๖. ผู้บรหิารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา  
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๐๑ 

 

โครงการ  พัฒนาการบริหารการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ท่ี ๔  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. ปัจฉิมนิเทศ 
๒. ประชา 
สัมพันธ์ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน  
ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย
อย่างน้อย  ๒  ครั งต่อปี
การศึกษา 
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับ 
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั ง 
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี 
นครินทร์  ก าแพงเพชร 
มีความรู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด มีการก ากับ 
ติดตาม ดูแล และ 

๑. สถานศึกษามีการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั นพื นฐาน  ประชุม
ภาคี ๔ ฝ่ายอย่างน้อย  
๒  ครั งต่อปีการศึกษา 
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับ 
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ 
สถานศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั ง 
 

๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด ระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อน 
การด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย  
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. ผู้ปกครองเข้ามา 
มีส่วนส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
และผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติ 
งานตาม
บทบาท หน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๐๒ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

ขับเคลื่อนการด าเนิน 
งานของสถานศึกษา 
ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั ง
ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาน ศึกษา 

   

 
โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
หลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๓. การนิเทศ
ภายใน 
๔. จัดซื ออุปกรณ์
และสารอาหาร
พืชเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 

เชิงปริมาณ 
มีหลักสูตรโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร 
พุทธศักราช ๒๕๕๓  
(ฉบับปรับปรุง 
๒๕๕๕) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ สอดคล้องตาม
แนวทางโรงเรียน 

๑. หลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ 
๘๕ ที่จัดท าขึ นถูกต้อง  
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย  วิสัยทัศน์   
ของสถานศึกษา  
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั นพื นฐาน ๒๕๕๑ 
๒. ครู  ผู้บริหาร   
ร้อยละ ๘๕  มีความรู้
ความเข้าใจ  สามารถ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา  
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๒. จัดรายวิชาเพิ่มเติม 
ที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความ
สนใจ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ  

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

สถานศึกษามี

การจัด

หลักสูตร

กระบวนการ

เรียนรู้ และ

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๐๓ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๕. การอบรมเพื่อ
พัฒนาการจัดท า
แบบทดสอบ
มาตรฐาน 

มาตรฐานสากล 
เหมาะสมและสอด 
คล้องกับท้องถิ่นจัด
รายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความ 
ถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ  
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน มีกิจกรรม 
ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับงานใน
พระราชด าริ พระราช
ประวัต ิพระราชกรณีย
กิจของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี 
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน
โรงเรียนเฉลิมพระ  

จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตรวจสอบ และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
๓. โรงเรียนมีการ
จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่
ครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของ
ผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๔. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ระดับคุณภาพ ดี 
๕. นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ  
และน าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๖. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๐๔ 

 

กิจกรรม 
เปา้หมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร 
มีความรู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด มีการก ากับ 
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั งผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๐๕ 

 

โครงการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
กลยุทธ์ท่ี ๕  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสืบสานงานพระราชด าริ 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. การประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติและ
วัสดุในท้องถิ่น
เพื่อสร้างทักษะ 
อาชีพให้แก่
นักเรียน 
๒.  TO  BE  
NUMBER  ONE  
(เป็นหนึ่งโดยไม่
พึ่งยาเสพติด) 
๓. ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ตามรอย
พระราชด าริ 
 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนจัดกิจกรรม 
ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับงานใน
พระราชด าริ พระราช
ประวัติ พระราชกรณีย
กิจของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี  หรือพระบรม
วงศานุวงศ์ 
เชิงคุณภาพ 
ครู  นักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร เรียนรู้  
และตระหนักใน 
พระมหากรุณาธิคุณ  
เกี่ยวกับงานใน
พระราชด าริ พระราช
ประวัติ พระราชกรณีย
กิจของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนีหรือพระบรมวงศา
นุวงศ์ 

๑. โรงเรียนจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงาน
ในพระราชด าริ พระ
ราชประวัติ  พระราช
กรณียกิจของสมเด็จ
พระศรีนครินทรา   
บรมราชชนนี  หรือ
พระบรมวงศานุวงศ์ 
 

๑. จัดกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
งานในพระราชด าริ  
พระราชประวัติ  พระราช
กรณียกิจของสมเด็จ 
พระศรนีครินทราบรม
ราชชนนี  หรือพระบรม
วงศานุวงศ์ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี 
๑๐.๗  
มีกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
งานใน
พระราชด าริ                 
พระราชประวัติ 
พระราชกรณีย
กิจของสมเด็จ
พระศรีนครินท
รา บรมราช
ชนนีและพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๐๖ 

 

โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
๒. พัฒนาห้อง
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
๓. พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน 
๔. ห้องเรียนแห่ง
คุณค่า  ห้องสาระ
ภาษาไทย   
๕. พัฒนาภูมิทัศน์
โรงเรียน 
๖. การประกวด
ห้องเรียนดีเด่น 
๗. ปรับปรุง
ซ่อมแซมและ
พัฒนางานอาคาร
สถานที่ 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๕ ของ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
การ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวด 
ล้อมร่มร่ืน และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๒. โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน โดยมีผลส าเร็จ
ของโครงการร้อยละ 
๘๐ ขึ นไป 
๓. ผู้ใช้บริการห้องสมุด
มีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๕  ที่โรงเรียนมี
ห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และหรือ 

๑. ร้อยละ ๘๕ ของ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
การ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวด ล้อมร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
๒. โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน โดยมีผลส าเร็จ
ของโครงการร้อยละ 
๘๐ ขึ นไป 
๓. ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดมีความพึง
พอใจร้อยละ ๘๕  ที่
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และหรือ 

๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
การ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย  
มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. จัดห้องสมุดที่ให้ 
บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
สถานศึกษามี
การจัด
สภาพแวดล้อม
และการบริการ
ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
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กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๘. พัฒนาห้อง
ศูนย์วิทยบริการ 
“พรประภา”  
(Resoure Center) 
๙. พัฒนาและ
ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 
๑๐. กิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต
เพื่อเสริมสร้าง
นิสัยรักการอ่าน 
 

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน  จัด
ห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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โครงการ  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา     
กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. พัฒนางาน
ประกันคุณภาพ
ภายในสถาน 
ศึกษา 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  การ
พัฒนาระบบงาน
แผนงานและ
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
และระบบควบคุม
ภายใน 
๓. พัฒนางาน
ควบคุมภายใน
ของสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร  มีการ
ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา  
๒. โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร  มีการ
จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถาน 
ศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
๓. โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร  
มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ 

๑. มีการติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลภายในตาม
มาตรฐานของ
สถานศึกษา  
ภาคเรียนละ ๑ ครั ง 
และน าผลการประเมิน
คุณภาพทั งภายในและ
ภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี ที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายใน  ปีการศึกษา 
ละ ๑ ครั ง 
๓. มีการจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
๔. มีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและ 

๑. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา ระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
๒. จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถาน 
ศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ 
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. น าผลการประเมิน
คุณภาพทั งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน 

มาตรฐานท่ี ๑๒ 

สถานศึกษา 

มีการประกัน

คุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา

ตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 
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กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร  มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
๕. โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร  มีการน า
ผลการประเมินคุณภาพ
ทั งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
๖. โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร  
มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๖. จัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร มีการ
ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา มีการจัดท า
และด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา มีการ
จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา มีการ
น าผลการประเมิน
คุณภาพทั งภายในและ 
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กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั งมีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

   

 
โครงการ  เสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่สังคม 
กลยุทธ์ท่ี ๓   ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้
อาเซียน 
๒. ยุวชน
ประกันภัย 
๓. แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕  
ได้รับประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั งในและ
นอกสถานศึกษา 
๒. ร้อยละ ๘๕  ของ
บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษา  
ครอบครัว  ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕  
ได้รับประสบการณ์
จากแหล่งเรียนรู้ทั งใน
และนอกสถานศึกษา 
๒. ร้อยละ ๘๕  ของ
บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถาน ศึกษา  
ครอบครัว  ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๑. มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั ง 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

สถานศึกษามี

การสร้าง 

ส่งเสริม

สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๑๒ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์  ก าแพงเพชร  
มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

๒. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษา  ครอบครัว  
ชุมชน และองค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๑๓ 

 

โครงการ  ส่งเสริมผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา       
กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. ยิ ม ประนม ก้ม 
ขาน ความภูมิฐาน 
นักเรียน สว.กพ. 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร ทุกคน  
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ  ส่งเสริม
ผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาและผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

๑. โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 
๒. ผลการด าเนินงาน
ของกิจกรรม  ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา   
ร้อยละ ๘๕ 
 
 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา คือ  กิจกรรม
ยิ ม ประนม ก้ม ขาน 
ความภูมิฐาน นักเรียน 
สว.กพ. (Give & Take  
จิตอาสา ยิ มใส ไหว้สวย) 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๒. ผลการด าเนินงาน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ

ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้น 

ของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 

การพัฒนา

สถานศึกษาให้

บรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทัศน์ 

ปรัชญาและ

จุดเน้นที่

ก าหนดขึ น 

 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๑๔ 

 

โครงการ  การจัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. นิทรรศการเปิด
โลกเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 
๒. โรงเรียนสุจริต 
๓. จิตอาสา 
๔. ห้องสมุดมี
ชีวิตเพื่อเสริม 
สร้างนิสัยรัก 
การอ่าน 
๕. ร่วมมือ ร่วมใจ 
รู้ใช้ทรัพยากร   
( ธนาคารขยะ 
รีไซเคิล )  
๖.  ยุวชน
ประกันภัย 
๗.  โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
มุ่งสู่ระดับเพชร 
๘.  ธนาคาร
โรงเรียน 
๙. ขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัย
จราจร 
๑๐. เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา   
มีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย  
ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร   
มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 
และมีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

โรงเรียนมีโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา   
มีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย  
ร้อยละ ๘๐ 
 

โรงเรียนมีโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา   
และมีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย  
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี ๑๕  

เป็นกิจกรรม

พิเศษเพื่อ

ตอบสนอง

นโยบาย 

จุดเน้นตามแนว

ทางการปฏิรูป

การศึกษา  

เพื่อผลการ

ด าเนินงาน

บรรลุตาม

เป้าหมาย 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๑๕ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผลส าเร็จ 

 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑๑. ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
๑๒. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 
๑๓. ลูกเสืออาสา  
กกต. 
๑๔. TO  BE  
NUMBER  ONE  
(เป็นหนึ่งโดยไม่
พึ่งยาเสพติด) 
๑๕.  สวน
พฤกษศาสตร์ 
๑๖.  โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค  
(อย.น้อย) 
๑๗. ๑ นักเรียน ๑ 
ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ 
กีฬา ๑ภาษา ๑ 
ต้นไม้ 

    

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๑๖ 

 

๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านท่ี ๑   มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน    มี  ๖  มาตรฐาน ๒๖  ตัวบ่งชี้ ( น้ าหนักคะแนน ๓๐  คะแนน ) 

มาตรฐานท่ี  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  (๕  คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ/
ระดับ 
ท่ีได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

๘๔.๖๓ ๐.๕๐ ๐.๔๒ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม 
ดังนี  
-โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- ข้อมูลน  าหนักส่วนสูง 
ของนักเรียน   
- ข้อมูลการทดสอบ
สมรรถภาพทาง กายของ
นักเรียน 
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรม To Be Number One 
(เปน็หนึง่โดยไม่พ่ึงยาเสพติด) 
- กีฬาสีภายในโรงเรียน 
- การแข่งขันกีฬานักเรียน 
สพฐ. 
- แข่งขันฟุตบอล 
- ระบบดูแลช่วยเหลือ 
- พัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน
ศิลปะ, ดนตรี, นาฏศิลป์ 
-กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
-กิจกรรมขบัขีป่ลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร 
 
 

 

๑.๒ มีน  าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๘๙.๓๖ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 

๘๗.๑๓ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๕ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๙๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อ่ืน 

๙๗.๓๕ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ 

๑.๖ สร้างผลงานจากกการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี / 
นาฏศิลป์  กีฬา / นันทนาการตาม
จินตนาการ 
 
 
 
 

๘๗.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๕ 

คะแนนรวม ๘๙.๓๐ ๕.๐๐ ๔.๔๘ ๓๐ 

เฉลี่ย    ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน                            ดีเยี่ยม  ๕ 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๑๗ 

 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี

และกีฬา พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีกจิกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรี กิจกรรมเหล่านี มีทั งในและนอกสถานศึกษา ปฏิบัติต่อเน่ืองเป็นประจ า 
ทุกปี และเน้นให้ผู้เรียนมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณแ์ข็งแรงทั งทางร่างกายและจิตใจโดยการจัดกิจกรรมและโครงการ 
ที่หลากหลาย เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การชั่งน  าหนักวัดส่วนสูงภายใต้กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
และกิจกรรมใส่ใจสุขภาพนักเรียนหอพัก มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกับ
หน่วยงานภายนอก มีการเจริญเติบโตสมวัย หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาและอบายมุข ซึ่งได้รับการดูแล 
เอาใจใส่อย่างดีโดยอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภูมิใจ 
ในตนเอง พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความมั่นคงในอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้
อย่างเหมาะสมและมีจิตสาธารณะภายใต้กิจกรรมสายสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน และยังสามารถคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ผลงานสู่ชุมชนโดยกิจกรรมโครงงานและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดนตรี จัดแสดงนิทรรศการในวันเปิด
โลกวิชาการโดยสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   
ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ทั งทางร่างกายและจิตใจ มีการเจริญเติบโตสมวัย ป้องกันตนเอง 
ให้สามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาและอบายมุข รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ มีความมั่นคงในอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้อย่างเหมาะสม  
สามารถสร้างสรรค์ผลงานสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมโครงงาน และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดนตรี ด้วยความภาคภูมิใจ  
ส่งผลให้มาตรฐานที่ ๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรม/ โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั งทางร่างกายและจิตใจ กิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา อย่างหลากหลายยิ่งขึ น อีกทั งกิจกรรมโครงงานให้คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
โดยมีการนิเทศติดตามผลปีการศึกษาละ ๑ ครั งอย่างต่อเน่ือง  
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มาตรฐานท่ี  ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  (๕ คะแนน ) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ/
ระดับ 
ท่ีได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๙๗.๗๓ ๒.๐๐ ๑.๙๕ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ดังนี  
- สว.กพ.ปันรักให้โลก 
- การละเล่นของไทย 
- ร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยากร 
   (ธนาคารขยะรีไซเคิล) 
- วันส าคัญ 
- วันคริสต์มาส 
- ค่ายเรียนรู้ภาษาและ 
วัฒนธรรมจีน 
- ปัจฉิมนิเทศ 
- ประชุมผูป้กครองและ 
ผู้ปกครองเครือข่าย 
- ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ตามรอยพระราชด าร ิ
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมการอบรม และ
ประกวด มารยาทไทย 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมค่ายภาษาภูมิปัญญา
ไทย 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

๒.๒ เอื ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 

๙๔.๙๔ ๑.๐๐ o.๙๕ ๕ 

๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 

๙๗.๖๓ ๑.๐๐ o.๙๗ ๕ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๙๗.๘๖ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวม ๙๗.๐๔ ๕.๐๐ ๔.๘๕ ๒๐ 

เฉลี่ย    ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา    
โรงเรียนได้ใหค้วามส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดท า

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นกิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
กิจกรรมการอบรมมารยาทและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ  การอบรมคุณธรรมวันศุกร์ มีการประชุม
ชี แจงวางแผนการด าเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานอย่างตอ่เน่ืองทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ผู้เรียนเปน็รายบุคคล มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดท าโครงการให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อาทิเช่น กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   กิจกรรมสืบสานตามแนวพระราชด าริ   
โรงเรียนยังเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยให้นักเรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั งที่โรงเรียน 
และที่บ้าน เช่น การใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักการออมเพื่อชีวิตและมีการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในทุกสาระการเรียนรู้สู่การน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน การวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ภูมิใจในความเป็นไทย อาทิเช่น วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย กิจกรรมส่งเสริมเพลงพื นบ้าน 
เช่น เพลงฉ่อย   

 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความเอื ออาทรและกตัญญูกตเวที  โดยมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา 
ต่อผู้มีพระคุณ อาทิ กิจกรรมวันพ่อ วันแม่  วันไหว้ครู  ตัวแทนนักเรียนน ากระเช้าผลไม้ไปขอบคุณผู้ที่มีพระคุณ 
ต่อโรงเรียน โครงการที่ให้ผู้เรียนตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนนักเรียนที่ดี 
และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ อาทิเช่น กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   กิจกรรมสืบสานตามแนวพระราชด าริ 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและรู้จักการเป็นผู้ให้คือมีจิตอาสาให้กับผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสา เช่น  กิจกรรมบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนและเลี ยงอาหารในโรงเรียนที่ขาดแคลน 
กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมท าความสะอาดดูแลเขตพื นที่ของผู้เรียน และตรวจสอบสาธารณสมบัติส่วนรวม 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานภายในบริเวณโรงเรียน  

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีการ
เลือกตั งสภานักเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและเป็นตัวแทนในการประสานระหว่างผู้เรียนกับคณะครู 
และบุคลากรของโรงเรียน กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั ง รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรมค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมกีฬาสี  
กิจกรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน”ยิ มพนม ก้มขาน ความภูมิฐาน สว.กพ. 

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้จัดท า
โครงการร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยากรมีกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง มีการณรงค์ลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก นักเรียนทุกห้องเรียนมีการคัดแยกประเภทขยะส่งขายที่ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนเพื่อน า
กลับมาใช้ประโยชน์และชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จัดประกวดการคัดแยก
ขยะส่งที่ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนทั งประเภทห้องเรียนและคณะสีโดยประกาศผลรับรางวัลในกิจกรรม 
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วันสุนทรภู่ กิจกรรมไหว้ครูด้วยต้นไม้โดยผู้เรียนทุกคนจะน าต้นไม้ที่น ามาร่วมกิจกรรมไปปลูกภายในโรงเรียน 
และดูแลอย่างต่อเน่ือง 
ผลการพัฒนา    
 ตามที่โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยาธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ผลปรากฏว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน ได้แก่  
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ๒) ซื่อสัตย์ สุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยู่อย่างพอเพียง  ๖) มุ่งมั่นในการท างาน  
๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะมีความเอื ออาทรต่อผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและยอมรับวัฒนธรรมที่หลาหลายและปรับตัวได้อย่างกลมกลืน ร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น 
และภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาของไทย รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ น 
จากการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากร  พลังงานและสิง่แวดล้อม นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาสาธารณะสมบัติของส่วนรวมอย่างเต็มใจและมีจิตอาสา ส่งผลให้มาตรฐาน 
ที่ ๒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
แนวทางการพัฒนา 
  ควรมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตามกิจกรรมโครงการที่หลากหลาย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจและมีจิตอาสา 
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๒๑ 

 

มาตรฐานท่ี  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง  
(๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ระดับ 
ท่ีได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆรอบตัว 

๙๑.๙๑ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี  
- ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัย 
รักการอ่าน 
- ประกวดสุดยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมหอพัก...รักอ่าน 
- ต้นกล้า...รักอ่านแบ่งปัน 
   สู่เพื่อน 
- บันทึกข่าวหน้าเสาธง 
- บันทึกความทรงจ า 
- เล่าขานอ่านหนังสือ 
- นานาเรื่องน่ารู ้
- ต านานจังหวัดก าแพงเพชร  
- ท่อทองแดง 
- นบพระเล่นเพลง 
- บ่อสามแสน 
- บึงสาป 
- สาร์ทไทย กล้วยไข่เมืองก าแพง 
- Pyramid  Reading Model 
- บรรณนิทศันห์นังสือซีไรท ์
- บรรณนิทศันห์นังสือ 
   สมเด็จพระเทพฯ 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน
และตั งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 

๙๙.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน 

๙๙.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
 

๓.๔ 
 

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
และน าเสนองาน 
 

๙๔.๙๙ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวม ๙๖.๔๘ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๒๐ 

เฉลี่ย    ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนให้ความส าคัญต่อผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จึงมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอื อ 

ต่อการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และใช้สื่อเทคโนโลยี 
ในการสื่อสาร สืบค้น และน าเสนอข้อมูล หรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน  อาทิเช่น 
  สุดยอดนักอ่าน รับสมัครผู้ที่ชื่นชอบ มีใจรักใน การอ่านหนังสือ แล้วคัดเลือกผู้ชนะ เป็นสุดยอดนักอ่าน
ประจ าปีของโรงเรียน 

 กิจกรรมหอพัก-รักอ่าน นักเรียนที่มีจิตอาสา(นักเรียนหอพัก) น าหนังสือจากห้องสมุดมาจัดบริการที่หอพัก
ทั งชาย และหญิง  ในห้อง  Study น าหนังสือมาเปลี่ยนทุก ๒ สัปดาห์ และให้บริการการอ่านอย่างเสรี สามารถน าขึ นไป
อ่านบนเรือนนอนได้  โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่(นักเรียนที่มีจิตอาสา)  ผู้ให้บริการหอพัก-รักอ่าน  มีการเก็บสถิติ
ผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับห้องสมุดกลางของโรงเรียน และมีครูผู้ควบคุมหอพักช่วยดูแลและอ านวยความสะดวก 

 ต้นกล้า...รักอ่านแบ่งปันสู่เพื่อน ก าหนดให้นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ อ่านเร่ืองที่สนใจ 
คนละ ๑ เร่ืองแล้วบันทึก จากนั นจะน าเร่ืองที่บันทึกไปแลกเปลี่ยนกับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้องอื่นๆ 
โดยหาเครือข่ายให้ได้ คนละ  ๓  คน แล้วสามารถตอบค าถามของผู้เขียนบันทึกได้ด้วย 

 บันทึกข่าวหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการฟัง โดยฟังข่าวสารหน้าเสาธงทุกวันในตอนเช้า  
แล้วจดจ าให้ได้ จากนั นให้บันทึกลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลเร่ืองที่แจ้งหน้าเสาธง
ในเดือนนั นๆ  โดยมีนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นผู้ท ากิจกรรม 

 บันทึกความทรงจ า มีเร่ืองราวมากมาย เกิดขึ นในชีวิตของเรา แต่จะมีสักเหตุการณ์ไหมที่ท าให้เราจดจ า 
ประทับใจไม่รู้ลืม ดังนั นจึงเป็นที่มาของการจดบันทึกเร่ืองราวดีๆไว้ในความทรงจ า โดยมีนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ เป็นผูบ้ันทึกกิจกรรม 

 เล่าขานอ่านหนังสือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนระดับมัธยมปลายอ่านหนังสือที่ชอบแล้วบันทึก และ
สามารถสรุปเร่ืองราวจากเร่ืองที่เขียนให้ผู้อ่ืนฟังได้อย่างน่าสนใจ และชวนติดตามอ่านตอนต่อไป 

 นานาเร่ืองน่ารู้ เป็นการอ่านเกร็ดความรู้ที่หลากหลาย แล้วบันทึก เพื่อประโยชน์ในการหาข้อมูลของ
กลเม็ด เคล็ดลับๆ  ในเร่ืองต่างๆอย่างง่าย สะดวก และรวดเร็วโดยนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
  ต านานจังหวัดก าแพงเพชร เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ถึงเร่ืองราวที่เกิดขึ นในอดีต ชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนในสมัยชากังราว ซึ่งในปัจจุบัน ยังคงมีหลักฐาน ร่องรอยปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน 

  ต านานท่อทองแดง 
 นบพระเล่นเพลง 
 บ่อสามแสน 
 บึงสาป 

  สาร์ทไทย กล้วยไข่เมืองก าแพง 

Pyramid Reading Modelเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเพิ่มจ านวนสมาชิกอ่านหนังสือ 
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ได้อย่างง่ายๆ คือก าหนดให้นักเรียน  ชุมนุมบรรณารักษ์น้อย  ๑  คน อ่านหนังสือ แล้วหาสมาชิกที่เป็นรุ่นน้อง ร่วมอ่าน

หนังสือ จ านวน ๕ คน และน้อง ๕ คน หาสมาชิกมาร่วมอ่านอีกคนละ ๕ คน ท าเช่นนี ต่อไปจนได้สมาชิกร่วม

โครงการจ านวนมากขึ นเป็นปิรามิดที่มีรากฐานกว้างขึ นเร่ือยๆ 

  ใบโพธิ์บอกรัก (แม่)  เป็นวิธีการบอกรักแม่ อีกวิธีหนึ่งซึ่งหลายคน ไม่กล้าที่จะสื่อสารออกมาเป็นค าพูด
ของตนเองได้  ด้วยความรู้สึกเขินอาย วิธีการเขียนบรรยายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดความผูกพัน
อย่างซาบซึ งระหว่างแม่กับลูก 
  บรรณนิทัศน์หนังสือ ซีไรต์  เป็นการรวบรวมความคิด สรุปใจความส าคัญของหนังสือซีไรต์ที่ชนะ 
การประดวดทุกเล่มลงบนกระดาษรูปหัวใจ เก็บไว้อ่านเพื่อย  าเตือนความทรงจ า 
  บรรณนิทัศน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ ถ่ายทอดเร่ืองราว ความคิด สาระส าคัญของ
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ ทุกเล่ม ที่กลั่นมาจากพระราชหฤทัยของพระองค์ บันทึกลงบนกระดาษ  
เก็บไว้อ่านเพื่อย  าเตือนความทรงจ า 
  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ทางการศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี 
  ค่ายภาษาภูมิปัญญาไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษาไทย 
  ค่ายองค์รวมวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรูด้้านวิทยาศาสตร์ 
  โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรูด้้านวิทยาศาสตร์ 
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
  วันคริสต์มาส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษา 
  ค่ายภาษาอังกฤษสะกิดตอ่มความกล้า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษา 
  ค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษา 
  แข่งขันตอบปัญหา เวทีคนเก่งเดอะแชมป์เปี้ยน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษา 
  วรรณกรรมสัญจร เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษาไทย 
  เสียงตามสายด้วยสาระภาษาไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษาไทย 
  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู ้
ด้านภาษาไทย 
  รักษ์ภาษาไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษาไทย 
  ค่ายคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรูด้้านคณิตศาสตร์ 
  ค่ายคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
  งานสัปดาห์คณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
  รวมความรู้สู่กระบวนการคิด  พิชิตปัญหา เพื่อพัฒนาศักยภาพ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ 
  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ อาเซียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านสังคม 
  สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
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ผลการพัฒนา 
             ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านและการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั งในและนอกสถานศึกษา ส่งผลให้มาตรฐานที่ ๓ มีผลการประเมินในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 

ปัจจุบันสื่อคอมพิวเตอร์แพร่หลายอย่างทั่วถึง  ท าให้คุณภาพการอ่านหนังสือลดน้อยลง จึงควรสร้างเสริมนิสัย
รักการอ่านและการจดบันทึก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพและอรรถรสจากการอ่าน รวมทั งเกิดจินตนาการในการอ่าน
อันจะส่งผลต่อการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการศึกษาหาความรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถ
แข่งขันในระดับสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๒๕ 

 

มาตรฐานท่ี  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
 ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ระดับ 
ท่ีได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

๙๑.๗๑ ๒.๐๐ ๑.๘๓ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ดังนี  
- จัดท ารายงานสรุปผลความสามารถ
ด้านการคิดของผูเ้รียนตามตัวชี วัด
มาตรฐานการเรียนรู ้
- ประเมนิผลการปฏิบัติกจิกรรม 
ของผูเ้รียน และสรุปผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
- จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน  
โครงงาน 
- ด าเนินการสรุปผลการสังเกต
พฤติกรรม การใช้ภาษาพูด เขียน  
- จัดท าชิ นงาน/ผลงานผู้เรียน  
วิธีการใช้ส่ือส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการน าเสนอ 
- จัดท าแบบสรปุรายงานร้อยละผู้เรยีน 

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการคิดในภาพรวมของ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๘๗.๒๐ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๕ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๘๘.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๕ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓.๘๙ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ 

คะแนนรวม ๙๐.๓๙ ๕.๐๐ ๔.๔๑ ๒๐ 

เฉลี่ย    ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๒๖ 

 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการวางก าหนดหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนวิชาโครงงาน และวิชาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 

(IS1) เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีการสืบค้นข้อมูล การวางแผนและคิดอย่างเป็นระบบจัดค่ายคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้แจ้งเห็นจริง ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดการเรียน
การสอนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านความคิด ได้ลงมือปฏิบัติคิดแก้ปัญหาเอง นักเรียนมีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสืบค้นหาข้อมูล มาเขียนรายงานและน าเสนอเผยแพร่
แก่สาธารณชน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย โครงการพัฒนา
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ในกิจกรรมต่างๆ  
ทั ง ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนให้นักเรียนท าโครงงานประกวดทั งภายในโรงเรียน 
และนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะตามความสนใจของนักเรียน ซึ่งท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  เน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยฝึกให้รู้จักเคารพตนเองและยอมรับผู้อ่ืน สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือ ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทุกชั น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพ 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด  
เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ได้แก่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map  การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ ครูควรปรับเปลี่ยนรู้ 
แบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ รวมทั งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๒๗ 

 

มาตรฐานท่ี  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  (๕  คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ระดับ 
ท่ีได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕๙.๒๐ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ดังนี  
- ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ 
เรียนสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ 
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สุขศึกษา 
พลศึกษา  ดนตร ี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพ 

และเทคโนโลย)ี 
- จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนระดับสถาน 
ศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ 
ทุกระดับชั นในปีปจัจบุัน 
-ประเมินสมรรถนะของ 
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั นพื นฐาน  
ในแต่ละกลุ่มสาระ 

- - ด าเนินการสรุปผลการประเมนิ 
- การอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน 
- ระดับชั นเรียน 

  

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๙๘.๕๙ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๙๘.๕๙ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๒๐ ๑ 

คะแนนรวม ๗๕.๘๒ ๕.๐๐ ๓.๖๐ ๑๓ 

เฉลี่ย    ๓.๒๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดี 
  
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๒๘ 

 

วิธีการพัฒนา   
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติแล้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  

ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ด าเนินการจัดสอนเพิ่มเติม 
ในรายวิชาพื นฐานเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนได้จัดสอนเพิ่มเติมโดยเชิญ
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศกึษา  
ทางโรงเรียนจัดการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั น และ มีโครงการจัดติว O-Net  
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคม และจัดให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เข้าติวทุกวันอังคาร ในคาบเรียนที่ ๑-๒ ในรายวิชาพื นฐาน โดยจัดตารางให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ให้
ความรู้กับนักเรียน 
ผลการพัฒนา   

จากการประเมินร่วมกันของครูผู้สอนในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ครูผู้สอน 

ให้ความคิดเห็นว่า นักเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการสอบ O-NET โดยเฉพาะระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

ทั งนี เน่ืองมาจาก ผลสอบไม่มีผลใด ๆ ต่อนักเรียน ส่วนนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เห็นความส าคัญ 

ของการสอบอยู่บ้าง เน่ืองจากผลการสอบ O-NET เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

แต่ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกือบทั งหมดรู้ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยวิธีการสอบตรงของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ตั งแต่ตอนต้นของภาคเรียนที่ ๒ ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการสอบ O-NET ผลการสอบ O-NET  

จึงไม่อาจสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ทั งหมด จากผลการสอบ O-NET ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๘ ทุกรายวิชามีคะแนนพัฒนาการ แม้ว่าค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์  

จากผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี พบว่า นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีสถิตกิารเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ และมีสถิติของนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นล าดับที่ ๓   
ของจังหวัดก าแพงเพชร ทุกปี  
แนวทางการพัฒนา 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากขึ น โดยเฉพาะในกลุ่มสาระพื นฐาน ในระดับชั น  

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จัดสอนเพิ่มเติมในรายวิชาพื นฐานให้ต่อเน่ือง 

  ๒. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็นความจ าเป็นความส าคัญและการทดสอบ O-NET  
และควรหาวิธีการในการก าหนดให้การสอบ O-NET เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ  

๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาหลักรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
จัดสอนซ่อมเสริม  จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัดหรือความสนใจเป็นพิเศษ เป็นต้น 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๒๙ 

 

มาตรฐานท่ี  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ 
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  (๕  คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ระดับ 
ท่ีได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการ 
จนส าเร็จ 

๘๘.๘๑ ๒.๐๐ ๑.๗๘ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ดังนี  
- รอบรู้กับ กยศ. 
- การประดิษฐข์องใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่นเพื่อ 
สร้างทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาและ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมการจัดการเรียน 
รู้แบบโครงงาน 
- กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรู้ใช้
ทรัพยากร(ธนาคารขยะ) 

 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตน 

๘๘.๕๒ ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๕ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๘๗.๓๕ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๕ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ 

หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕.๗๘ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ 

คะแนนรวม ๙๐.๑๒ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๒๐ 

เฉลี่ย    ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในโรงเรียน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักการท างานอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ เช่น กิจกรรมรอบรู้กับ กยศ.  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเป็น
เลิศกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรู้ใช้
ทรัพยากร(ธนาคารขยะ) และกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างทักษะอาชีพ
ให้แก่นักเรียน เช่น ประดิษฐ์กล่องทิชชูจากผ้า เป็นการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถ
สร้างชื นงานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ผลการพัฒนา 
          นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั งในและนอกสถานศึกษา  รู้จักการใช้ทรัพยากรภายในโรงเรียน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักการท างานอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ  มีความคิดที่ดีต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิด 
ผลงานอย่างมากมาย   มีความซื่อสัตย์  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  สามารถเลือกและสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา/ คณะที่ชอบและอยากเรียน 
อยากประกอบอาชีพในอนาคต  ส่งผลให้มาตรฐานที่  ๖ ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสืบค้นทางสื่อคอมพิวเตอร์และจากการอ่านอย่างสมดุลกัน 
อย่างสม่ าเสมอในขอบเขตของสังคมที่ดี  เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่ควรเหมาะสมกับวัยผู้เรียนและมีเจตคติ 
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตในอนาคตและใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติสุข 
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ด้านท่ี ๒  ด้านการจัดการศึกษา:  
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ระดับ 
ท่ีได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ ครูมีก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ดังนี  
- การวิจัยในชั นเรียนเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
- จัดซื ออุปกรณ์การเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะกีฬา 
- นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลก
วิชาการ 
- พัฒนาครูด้านการผลติส่ือ 
การสอนวิทยาศาสตร์ 
- สู่โลกกว้างทางการศึกษา 
- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- พัฒนาการบริหารจดัการ 
หลักสูตรสถานศึกษา 
- ประชุมสัมมนากลุ่มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
- ทัศนศึกษาดงูานนอกสถานที่  
เพื่อความเปน็มืออาชีพ 
- การนิเทศภายใน 

 

๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๙๘.๑๘ ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ 

๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้   

๙๔.๕๔ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ 

๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   

๘๑.๘๑ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้าน 
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย 
ความเสมอภาค   

๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน   

๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ระดับ 
ท่ีได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ด ีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา 
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 
 
 
 
 

๘๖.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ 

คะแนนรวม ๙๖.๗๗ ๑๐.๐๐ ๙.๘๖ ๔๕ 

เฉลี่ย    ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  ดีเยี่ยม 
 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดโครงการเพื่ออบรมพัฒนาในดา้นการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษาดูงานของครู เพื่อให้ครูได้มีองค์ความรู้ที่น าไปสู่การเพิ่มสมรรถนะในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายยิ่งขึ น ขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหนา้ 
ทางวิชาชีพครู โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน  
ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ทางโรงเรียนมีการนิเทศร่วมกันระหว่างกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และจัดให้มีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคล เพื่อน าผลการปฏิบัติงานของครูกับผลผลิต 
ด้านผู้เรียนเช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต ผลการเข้าศึกษาในะดับอุดมศึกษา 
มาพิจารณาความสอดคล้องกัน แล้วน าผลการเปรียบเทียบกลับไปสู่การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนในรอบปีต่อไป 
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ผลการพัฒนา 
 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท าให้ผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายยิ่งขึ น ส่งผลให้การประเมินในมาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 

๑.  จัดอบรมและพัฒนาครู เพื่อเพิ่มสมรรถนะของครูในด้านการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้มากขึ น 

๒.  จัดอบรมและพัฒนาครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียน 
มีทักษะในการคิดให้มากขึ น 

 ๓.  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดท าเป็นองค์ 
ความรู้ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี  ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล( ๑๐ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า 
และความคิดริเร่ิมที่เน้นที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ดังนี  
- จัดประชุมคณะครูทุกคนเพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี
- ด ำเนินกำรประชมุจัดท ำแผนปฏบิัต ิ
- จัดท ำ ค ำส่ังกำรปฏิบตัิงำนของ
โรงเรียน 
- จัดท ำคู่มือคร ู
- ด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำง 
กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
- จัดกิจกรรมนิเทศกำรสอนครผูู้สอนทุก
คน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิภำยนอก
ของ สมศ. รำยงำนประจ ำปขีอง
โรงเรียน  
- คณะครจูัดท ำแฟ้มสะสมงำนของครู/
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
- คณะครจูัดท ำแฟ้มประกำศนียบตัร/
รำงวัลต่ำง ๆ  
- จัดกำรประชุมผู้ปกครอง และชุมชน
และประเมนิผล 
- อบรมพัฒนำระบบประกันคุณภำพ

ภำยใน 

- อบรมพัฒนาการจัดท าแผนปฏบิัติการ

ประจ าปีและควบคุมภายใน 

- จัดท าแฟ้มผลงาน รูปถ่าย สมุดเยี่ยม 

สมุดนิเทศ 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคคลให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน  
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 
 
 
 
 

 
คะแนนรวม ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๓๐ 

เฉลี่ย   ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๓๕ 

 

วิธีการพัฒนา   
 จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา จากส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามาตรฐานที่ ๘ ว่า ผู้บริหารทุกคนควรจัดท าวิสัยทัศน์เป็น 
ของตนเองแล้วจึงน ามาหลอมรวมเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แล้วจัดท าพันธกิจเพื่อวางแนวทางให้ประสบความส าเร็จ
สู่วิสัยทัศน์  ผู้บริหารทุกคนควรมีนวัตกรรมหรือจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนควรเขียนข้อเสนอแนะ 
ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อแสดงถึงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้
ฝ่ายบริหารทุกฝ่ายจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนในการบริการต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนให้ครบถ้วน 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้บริหารด าเนินการพัฒนาโดยจัดให้มีการวางแผนในการบริหารงานการพัฒนา
วิชาการเป็นระบบ  โดยการกระจายอ านาจ และมีความคิดริเร่ิมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน  
โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั ง ๔ ฝ่าย ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล  
และงานบริหารทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนา พร้อมทั งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึงทุกคน ส่งเสริมครูให้มีจรรยาบรรณมีมาตรฐานวิชาชีพครูและระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั งตอบสนองความถนัด 
และความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและภาษา  มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
เรียนการสอน ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามศิลปะ ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสภาพแวดล้อมที่ร่มร่ืน เอื อต่อ 
การเรียนรู้  มีการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการบริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามาร่วมบริหารจัดการศึกษาในทุกด้านมีการอบรมพัฒนา 
ให้ความรู้แก่คณะกรรมการอย่างต่อเนื่องทั งด้านวิชาการและงานบริหารจัดการ รวมทั งการศึกษาดูงาน อีกทั ง
คณะกรรมการหลายคนที่มีวุฒิการศึกษาสูงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีประสบการณ์มากมาย มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีจนประสบความส าเร็จ และได้ขยายลงสู่ชุมชน เผยแพร่แนะน าชุมชนให้รู้วิธีการก าจัดขยะ ส่งผลให้ลดภาวะโลกร้อน
เพราะการเผาท าลายขยะลดน้อยลง  มีหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษา หน่วยราชการ และชุมชนอ่ืนที่สนใจมาศึกษาดูงาน 
ได้รับรางวัลชมเชยต่างๆมากมายทั งระดับเขตพื นที่และระดับจังหวัด นอกจากนี ยังมีการก าหนดมาตรการรักษา 
ความปลอดภัย  มียามรักษาความปลอดภัยหน้าประตูโรงเรียน  ติดตั งกล้องวงจรปิด มีครูอยู่เวรทุกวัน ส่วนหอพักนักเรียน
มีครูประจ าหอคอยดูแลความเรียบร้อย  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษา 
เต็มศักยภาพ เต็มเวลา พร้อมทั งตรวจสอบความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๓๖ 

 

ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารส่งผลให้การด าเนินงานด้านวิชาการประสบความส าเร็จ 

มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไป  มีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
วัดผลประเมินผล จัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ และด าเนินการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง ครูสามารถน าวิธีวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้  ครูใช้/ จัดหา/ ผลิตสื่อการเรียนรู้และ
นวัตกรรม โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน มีการประสานงาน ร่วมมือกับ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Video Conference มีการจัดท ามุม
สืบค้นอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบ  
และได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน ท าให้
โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาส่งผลให้ครูส่วนใหญ่ 
มีคุณภาพ มีขวัญ ก าลังใจ ทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์
กว้างไกล มีภาวะผู้น า มีความเสียสละในการอุทิศตน  ในการท างาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ ประสบการณ์สูง  
มีความสามารถในการบริหาร งานวิชาการ และการจัดการได้อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  การมีส่วนร่วม  
มีความโปร่งใส และมีการกระจายอ านาจ  มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัด
การศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตร  ท าให้การบริหารมีความคล่องตัวสูง สามารถสร้างทีมงานในการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ทั งด้านวิชาการและ 
การบริหารจัดการ ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีรูปแบบ บริบทในการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
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มาตรฐานท่ี  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม 
ดังนี  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรม  
- บันทึกการประชุม ค าส่ัง
การปฏิบัตงิานของโรงเรียน   
- สมุดนิเทศ  สมุดเยี่ยมของ
โรงเรียน  
- รายงานการประเมนิ
ภายนอกของ สมศ. รายงาน
ประจ าปีของโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมงานของครู/ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ประกาศนียบัตร /รางวัลต่าง 
ๆสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั นพื นฐาน ผูบ้ริหาร ครู 
นักเรียน ผูป้กครอง 
- แฟ้มผลงาน รูปถ่าย สมุด

เยี่ยม สมุดนิเทศ  

- บันทึกการประชุม
กรรมการสถานศึกษาและ
การประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด า เนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๙.๓ 
 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๑๕  
  เฉลี่ย   ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๓๘ 

 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการคัดเลือกและแต่งตั งคณะกรรมการสถานศึกษาจากหลายหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ 
ที่ก าหนด  ทางโรงเรียนด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ และสามารถปฏบิัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด สามารถก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย  และเพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารงานโรงเรียนมีการเห็นชอบและร่วมตัดสินใจกับคณะครู
ผู้ปกครองและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สถานศึกษาและแนวทางการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้หลักสูตรของสถานศึกษา ด้านงาน
บริหารบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ ก าหนดต าแหน่งที่ขาดแคลนของโรงเรียน
ทั งรับบรรจแุละรับย้าย การระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากการระดมทรัพยากรด้าน
การศึกษาจากทุกภาคส่วนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นแกนน าในการติดต่อประสานงาน นอกจากที่กล่าว
มาแล้วคณะกรรมการ ยังร่วมให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย 
นอกจากนั นมีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Line เพื่อเป็นการพัฒนา
ระบบการบริหารงานสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทางผู้รับผิดชอบมาตรฐานได้น าค าแนะน าจากศึกษานิเทศ ประกัน
คุณภาพภายใน ที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า “ต้องมีค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการที่ลงนามโดยประธานกรรมการสถานศึกษา  
ในวาระที่ ๑  แจ้งให้ทราบ ผู้ด าเนินการรายการควรพูดทบทวนบทบาทหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ควรให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการและลงนามตัวแทนผู้ปกครองไว้ในแผนด้วย การเผยแพร่  
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ควรแห่งให้ชัดเจนตามฝ่ายงานทั ง 5 อย่างหลากหลายวิธี เช่น  แผ่นพับ  เว็ปไซต์ 
วารสาร  การตรวจสอบให้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเยี่ยมจะชัดเจนมากกว่าภาพถ่ายอย่างเดียว  
ผลการพัฒนา 

คณะกรรมการได้รับทราบข้อเสนอแนะจากศึกษานิเทศ พร้อมที่จะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
เช่น ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้ทราบในการประชุม ภาพและรายละเอียดวาระการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  จะถูกน าไปเผยแพร่ให้ผู้ปกครอง สาธารณชนทราบผ่านทางวารสารประจ าปี, website 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเน่ืองด้วยในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2559 จะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
สถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษาจะเป็นลงนามแต่งตั งค าสั่งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ตามข้อเสนอแนะ
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจนมากยิ่งขึ นจึงทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ท าให้การก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทั งด้านงบประมาณและความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายอย่างดียิ่งตลอดมา ท าให้โรงเรียนมีการใช้งบประมาณไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส มีหลักสูตรที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาครู และมีบุคลากรตรงตาม 
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ความรู้ ความสามารถ  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน โรงเรียนมีสาธารณูปโภค 
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่ทันสมัย ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ท าให้การจัดการเรียน 
การสอนไปได้ด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ ๙ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ควรมีการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียน 
เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานท่ี ๑๐   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน  (๑๐  คะแนน) 

ที่ ตัวบ่งชี  
น  าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม 
ดังนี  
๑. พัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๓. นิเทศภายใน 
๔. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
๕. ชุมนุมที่หลากหลาย 
๖. TO BE  NUMBER ONE  
๗. จัดซื ออุปกรณ์และ
สารอาหารพืชเพื่อพัฒนา 
การเรียน 
๘.เปิดโลกวิชาการ 
สู่มาตรฐานสากล 
๙. จิตอาสา 
๑๐. วันสวรรคตสมเด็จ 
พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
๑๑. วันส าคัญต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑.๐๐ ๐.๖๐ ๓ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ถึงผู้เรียนทุกคน 

๑.๐๐ 
 

๐.๘๐ ๕ 

 ๑๐.๗ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับงานในพระราชด าริ  
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระศรีนครินทร์  
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ ๕  

คะแนนรวม ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๓๓  
เฉลี่ย   ๔.๗๑  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๔๑ 

 

วิธีการพัฒนา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการตรวจสอบการใช้หลักสูตรโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วน ามาปรับปรุง โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท าความเข้าใจทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑และกรอบสาระการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
และประเมินการสอนของครูด้วยกระบวนการนิเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาทบทวนการใช้
หลักสูตรและประเมินเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น               
 โรงเรียนจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ รายวิชาเพิ่มเติม
มีเนื อหา/ สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม 
และตอบสนองต่อความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ  
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอทุกภาคเรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มีการท าวิจัยในชั นเรียนและมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมร่วมกับเขตพื นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามครู
ให้ครูมีการท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและสนองตัวชี วัด/ ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง  
 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ  
๑ ครั ง จากคณะกรรมการนิเทศตามค าสั่งของโรงเรียน  
 โรงเรียนจัดท าแบบบันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคน โดยให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ 
ก ากับ ติดตามการบันทึกข้อมูลของนักเรียน ท าบันทึกข้อความรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเพื่อดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีละ๑ ครั ง สามารถน าข้อมูลมาพัฒนานักเรียน
ได้อย่างเหมาะสม 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ งานในพระราชด าริ  พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในกิจกรรมวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ 
กรกฎาคมของทุกปี มีบอร์ดเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจพระบรมวงศานุวงศ์ ให้นักเรียนได้ศึกษา 
หลายแห่ง เช่น ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  บริเวณหน้าอาคารเรียน  เป็นต้น   
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  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันคริสต์มาส วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ จัดป้ายนิเทศ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ และวันส าคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีการน าเสนอเกี่ยวกับงานในพระราชด าริ 
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ 
ผลการพัฒนา    
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีหลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑สอดคล้องตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากลใช้กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่๑ ถึงชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มกีารบูรณาการสภาพปัญหา  
ความต้องการ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตรสถานศึกษาและกรอบสาระการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนสอดแทรก 
ในหลักสูตรสถานศึกษามีการน าหลักสูตรไปใช้พัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั ง ผู้เรียนได้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของของตนจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียน 
จัดให้และครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา
สาระเพิ่มได้จากโครงสร้างรายวิชาสาระเพิ่มที่อยู่ในหลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร  พุทธศักราช๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช๒๕๕๑ 

โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีแผนงาน/ 
โครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถไปลงมือปฏิบัติสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ครูได้รับการการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ  
๑ ครั ง จากคณะกรรมการนิเทศตามค าสั่งของโรงเรียนท าให้สามารถน าผลมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนได้  

นักเรียนทุกคนท าแบบบันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกรอกข้อมูลในแบบบันทึกแล้ว โดยให้ครู 
ที่ปรึกษาตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการบันทึกข้อมูลของนักเรียน ท าบันทึกข้อความรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูแลนักเรียน น าข้อมูลของนักเรียนมาประกอบการพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้ระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ ๑๐ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางพัฒนา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการ
ตรวจสอบการใช้หลักสูตรนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมสรุปแนวทางร่วมกันในการปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้นตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
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ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู”้ให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียนและมีแนวทางในการจัดกิจกรรม การประเมิน 
และติดตามการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับโรงเรียน 

โรงเรียนควรส ารวจความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม
และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนได้เลือกหลากหลายอย่างต่อเน่ืองต่อไป และครูควรช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาในเร่ืองที่เขาสนใจอย่างสม่ าเสมอ และจัดกิจกรรมให้มีการนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั ง จากคณะกรรมการนิเทศตามค าสั่งของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

โรงเรียนควรจัดการอบรมพัฒนาครูอย่างสม่ าเสมอและหลากหลายต่อไป เพื่อให้สามารถท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สง่ผลให้ผู้เรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัตแิละสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานท่ี  ๑๑   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
(๑๐  คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก  พอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม 
ดังนี  
- พัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมและ
พัฒนางานอาคารสถานที ่
- ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- พัฒนาห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- ห้องเรียนแห่งคุณค่า   
ห้องสาระภาษาไทย   
- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับเพชร 
- ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้าง
วินัยจราจร 
- โครงการคุ้มครองผู้บริโภค  
(อย.น้อย) 

 

๑๑.๒ จัดโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

๓.๐๐ ๒.๔๐ ๕ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

๓.๐๐ ๑.๘๐ ๓ 

คะแนนรวม ๑๐.๐๐ ๘.๒๐ ๑๓ 

เฉลี่ย   ๔.๓๓ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๔๕ 

 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ความมั่นคง ความสะอาด 

ปลอดภัย สะดวกและมีความพอเพียงอยู่ในสภาพให้ใช้การได้ดี จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ และกิจกรรมนิเทศ
ห้องเรียนในรูปแบบของการประกวดห้องเรียนดีเด่นเพื่อให้เอื อต่อการเรียนรู้  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน ได้ด าเนินการตามขั นตอนของการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมุ่งสู่ระดับเพชร 
โดยนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลและตรวจสอบสุขภาพอนามัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยทั งด้านร่างกายและใจที่ดีให้กับ
นักเรียน กิจกรรมด้านกีฬาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย 
การร านาฎศิลป์ การบ าเพ็ญประโยชน์ 

ในการพัฒนาโรงเรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการด้านสื่อและ
เทคโนโลยีกับผู้เรียนได้อย่างพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้มีการค้นคว้าให้ผู้สามารถเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้   
ผลการพัฒนา   
 จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพนั น ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพ แวดล้อมที่ดี มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนสะอาด มั่นคง และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก  พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเพิ่มขึ น มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของผู้เรียน มีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้ ส่งผลให้การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 

ห้องเรียนควรมีโปรเจคเตอร์ และเคร่ืองฉาย  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนควรด าเนินงานตาม
โครงการ/ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ น และต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
และเน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนา ดังนั นโรงเรียนควรสนับสนุนด้านงบประมาณ 
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๔๖ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม 

ที่ท า) 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม 

ดังนี  
- พัฒนางานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาระบบแผนงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และระบบควบคุม 
ภายในของสถานศึกษา 
- พัฒนางานควบคุมภายใน
ของสถานศึกษา 
- อบรมจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
- ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปจัจุบัน 
-  ศึกษา วิเคราะห์การน า 
ผลการประเมินไปใช้ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ ๐.๕ ๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพ 
ทั งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ ๐.๕ ๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๓๐ 

เฉลี่ย   ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๔๗ 

 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  

ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ๘ ด้านเริ่มจากการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาตามหน่วยงานต้นสังกัด ๑๕ มาตรฐานและเพิ่มในส่วนของตัวบ่งชี ที่ ๑๐.๗  คือ จัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานในพระราชด าริ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
หรือพระบรมวงศ์ษานุวงศ์  และได้ประกาศมาตรฐานโรงเรียนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
และได้ร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานโรงเรียนมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ครอบคลุม
มาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด มีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนด
ปฏิทินการด าเนินงาน ขั นตอน ผู้รับผิดชอบ ก าหนดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน โรงเรียนมีการจัดท าระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน  ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั ง  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง  และโรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั งภายใน
และภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเช่น โรงเรียนได้น าข้อเสนอแนะของการประเมิน
ภายนอกรอบสามจาก สมศ. ด้านการประกันคุณภาพภายใน คือสถานศึกษาควรให้ความรู้กับบุคลากรทุกคนให้เกิด
ความตระหนัก  เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ทุกคนเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน  
รู้บทบาทหน้าที่ของตน และเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินภายใน และได้จัดอบรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประจ าปี พร้อมทั งน าเสนอต่อคณะบริหาร 
และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ทางเวปไซต์  
ผลการพัฒนา 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวท าให้ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง โดยครแูละ 
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ  ให้ความส าคัญและร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษา  ส่งผลให้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
แนวทางการพัฒนา 

ด าเนินงานระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ นโดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

และต่อเน่ือง อีกทั งประชาสัมพันธ์ขยายผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แพร่หลาย กว้างขวาง 

เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๔๘ 

 

ด้านท่ี ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้          
(๑๐ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม 
ดังนี  
- ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
อาเซียน 
- สวนพฤกษศาสตร์ 
- ยุวชนประกันภัย 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- ส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกบัชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  
- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู ้
- กิจกรรมนโยบายเรียนฟรี 
(กิจกรมทศันศึกษาระดบัชั น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น  

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน และองค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ 

คะแนนรวม ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐ 

เฉลี่ย   ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี มีการก าหนดวิธีการหรือขั นตอนการด าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอก เช่น  อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุด
โรงเรียน ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซักถามข้อมูลจากผู้รู้
หรือผู้มีประสบการณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติก าแพงเพชร 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดก าแพงเพชร  อุตุนิยมวิทยาจังหวัดก าแพงเพชร  บ่อน  าพุร้อนพระร่วง  อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เป็นต้น 

จัดท าโครงการและแผนการพัฒนาโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ทักษะมีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทั งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง         
ผลการพัฒนา 

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรภายในสถานศึกษาและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอก เช่นอ่านหนังสือหรือวารสารที่มี
ประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียน ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ การไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
นักเรียนสามารถอธิบายถึงความเป็นมาและตระหนักถึงความส าคัญได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย
เฉลิมพระเกียรติก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดก าแพงเพชร  นักเรียนสามารถบอกถึงสิ่งที่ได้เห็น 
และสัมผัสได้ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรโดยใช้ทักษะการสังเกต และการอ่านจากข้อมูลที่ปรากฏ ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ที่อุตุนิยมวิทยาจังหวัดก าแพงเพชร นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสรุปผลจากการศึกษาได้ การไปศึกษา 
บ่อน  าพุร้อนพระร่วง อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถบอกได้ว่าแหล่งธรรมชาติมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆจนสามารถ
สร้างความรู้ทักษะมีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา 
จัดท าโครงการ/ แผน โดยมีขั นตอนการด าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั นตอนตามที่ก าหนด 
มีการด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรในสถานศึกษา และผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวน 
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอย่างมีขั นตอนวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั นตอนตามที่ก าหนดมีการด าเนินการก ากับติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์ 
จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในสถานศึกษาและด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด
ระบุความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแบ่งปันความรู้ให้กับ
บุคลากรภายในสถานศึกษามกีารก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษาและด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ด้านที่  ๔   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (น้ าหนัก  ๕ คะแนน ) 
มาตรฐานท่ี ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๔.๑ 
 
 
 
๑๔.๒ 

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา 
 

๓.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

๒.๔๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

๔ 
 
 
 
๕ 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ดังนี  
๑. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปทีี่มีความสอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรบั
การประกันคุณภาพการศึกษา   
โดยจัดท าจากการมีส่วนร่วม 
ของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น  
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา ได้แก่ นิทรรศการเปดิ
โลกเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง 
ยิ ม ประนม ก้ม ขาน ความภูมิฐาน 
นักเรียน สว.กพ. วันส าคัญ 
เทิดทูนสถาบัน  ร่วมมือ ร่วมใจ  
รู้ใช้ทรัพยากร (ธนาคารขยะรี
ไซเคิล ) TO BE NUMBER ONE 
(เปน็หนึง่โดยไม่พ่ึงยาเสพติด)  
การประดิษฐข์องใชจ้ากวัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่นเพื่อ
สร้างทักษะอาชัพให้แก่นักเรียน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๔.๔๐ ๙  
เฉลี่ย   ๔.๕๐  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีการศึกษาผลการประเมินรอบสองและผลการด าเนินการของโครงการ/ กิจกรรมในปีที่ผ่านมา 
น ามาวิเคราะห์ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการเขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  
และจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี ตามมาตรฐานสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  มีอัตลักษณ์ มีเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย ปรัชญาของโรงเรียน มีการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย (หลักฐานอ้างอิง)  
ผลการพัฒนา   

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั งจะต้องมีคุณลักษณะ 
ความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาทเป็นที่ชื่นชมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
อีกทั งโรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา     
หลักฐานอ้างอิง 

๑. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความสอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒. นิทรรศการเปิดโลกเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 ๓. ค่ายภาษาอังกฤษ  “สะกิดต่อมความกล้า”   
 ๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๕. เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ยิ ม ประนม ก้ม ขาน ความภูมิฐาน นักเรียน สว.กพ. 
 ๗. วันส าคัญ 
 ๘. เทิดทูนสถาบัน 
 ๙. ร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยากร (ธนาคารขยะรีไซเคิล ) 
 ๑๐. TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด)    
 ๑๑. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างทักษะอาชัพให้แก่นักเรียน 
 ๑๒. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๑๓. รายงานสรุปผลการด าเนินการและการประเมินโครงการ / กิจกรรม .  
 ๑๔. กิจกรรมสรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินการ 
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    ๑๕. รายงานการปฏิบัติการประจ าปี 
    ๑๖. รายงานผลการด าเนินการปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
แนวทางการพัฒนา 
           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียน แล้วก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์  เพื่อเป็น
แนวทางการด าเนินการของสถานศึกษา และด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนจะต้องมีการด าเนินการเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
ทั งครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนอีกทั งตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
และอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบการควบคุมภายใน      
             ขั้นด าเนินการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้   
             ขั้นตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา ประเมินผล 
การด าเนินงานและมีการพัฒนาปรับปรุง การด าเนินกิจกรรมจนนักเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกิจกรรม 
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ด้านที่ ๕    มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  (๕  คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
เพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป 

๓.๐๐ ๒.๖๐ ๕ ๑. โรงเรียนได้ด าเนิน 
๒. กิจกรรม ดังนี  

๑. ยุวชนประกันภัย 
๓. ๒.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๓. นิทรรศการเปิดโลกเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล 
๔. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
๕. จิตอาสา 
๖. กิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ  
รู้ใช้ทรัพยากร (ธนาคารขยะ 
รีไซเคิล) 
๗. ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้าง
วินัยจราจร 
๘. เทิดทูนสถาบัน 
๙. ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
๑๐. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๑๐ 

เฉลี่ย   ๕.๐๐ 

สรุประดับมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา   
 จากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมาตรฐานที่ ๑๕  
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น สรุปได้ว่าโรงเรียนควรปรับปรุงเร่ืองการสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม  ตามวัตถุประสงค์ 
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ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ น สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ ก าหนดโครงการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่น
ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาได้แก่ กิจกรรมกิจกรรมยุวชนประกันภัย น าความรู้
ด้านประกันภัยสู่นักเรียนและชุมชน ด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพือ่สุขภาพที่ดีแก่บุคลากรและนักเรียน  
จัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลเพื่อนักเรียนทุกคนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ด าเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนมีกิจกรรม 
ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานในพระราชด าริ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนีหรือพระบรมวงศานุวงศ์ คือ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร ทุกระดับชั น มีการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ด าเนนิกิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ  
รู้ใช้ทรัพยากร (ธนาคารขยะรีไซเคิล) กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน กิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมสรุปโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค ์

  เพื่อเป็นการปลูกฝังและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โรงเรียนได้ด าเนนิกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร โดยฝึกปฏิบัติตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และสืบสานงานพระราชด าริต่อไป มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายทุกประการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๑.๔๓ มีความพึงพอใจผลการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน 
มีความรู้และทักษะการปฏิบัติ และมีความรัก ความสามัคคีกัน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  
มีการด าเนินการจัดกิจกรรมด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ ซึ่งเน้นพัฒนาตามวิสัยทัศน์กล่าวคือ 
สถานศึกษาร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถแข่งขัน ด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสืบสานงานพระราชด าริ โดยก าหนดแผนกลยุทธ์ ๕ 
กลยุทธ์ ๙ ยุทธศาสตร์ มีครูฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบ ประกอบด้วยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การเรียนการสอน  โครงการร่วมมือร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยากร (ธนาคารขยะรีไซเคิล)  โครงการสนับสนุนให้มีการสืบ
สานงานพระราชด าริ โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการ 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการสร้างระบบการมสี่วนร่วมให้ผู้เรียนได้ร่วมมือในการวางแผนและ
รับทราบกระบวนการด าเนินงานโดยผ่านสภานักเรียน และบุคลากรที่ร่วมด าเนินงานในโครงการต่างๆให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนดทุกโครงการ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกโครงการ
เฉลี่ยมีความพึงพอใจระดับดีร้อยละ ๙๑.๔๓ 
ผลการพัฒนา 
        ส่งผลให้สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามที่ก าหนด บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองให้การยอมรับ  
และเป็นที่รับทราบและยอมรับของชุมชน ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการตามโครงการ 
ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ และติดตามประเมินผล สรุปผลการพัฒนาต่อไป 

สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน รวมคะแนนที่ได้              

ระดับคุณภาพ       ระดับ ๑   ระดับ ๒     ระดับ ๓       ระดับ ๔       ระดับ ๕ 

           (ปรับปรุง)             (พอใช้)                    (ดี)             (ดีมาก)              (ดีเยี่ยม) 

๓.  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

     
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์      

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

     

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

     

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

     
 

 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๕๗ 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     
 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ น 

   
 

 
 

 
 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 

     
 

ค่าเฉลี่ยรวม      

 

สรุปภาพรวม  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  

ระดับคุณภาพ       ระดับ ๑   ระดับ ๒     ระดับ ๓       ระดับ ๔       ระดับ ๕ 

            (ปรับปรุง)             (พอใช้)                    (ดี)             (ดีมาก)              (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๕๘ 

 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา        
                    ๔.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับการตัดสิน 
ผลการเรียน 

X   SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพื นฐาน ๑ ๑๓๔ ๑๐ ๑๗ ๒๗ ๒๔ ๓๙ ๑๗ ๐ ๐ ๑๓๔ ๒.๕๗ ๐.๗๔ ๐ 

ท๒๑๒๐๑ นิทานพื นบ้าน ๑ ๑๓๔ ๒๑ ๑๙ ๒๓ ๒๓ ๓๑ ๑๖ ๑ ๐ ๑๓๔ ๒.๗๒ ๐.๘๓ ๐ 

ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื นฐาน ๑ ๑๓๔ ๗ ๗ ๑๑ ๑๗ ๓๘ ๓๕ ๑๙ ๐ ๑๓๔ ๒.๐๖ ๐.๘๐ ๐ 

ค๒๑๒๐๑ 
เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์๑ 

๑๓๔ ๒๒ ๘ ๑๖ ๒๐ ๒๐ ๑๕ ๒๘ ๕ ๑๓๔ ๒.๒๗ ๑.๑๒ ๐ 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื นฐาน ๑ ๑๓๔ ๔๐ ๒๓ ๒๙ ๒๑ ๑๒ ๖ ๓ ๐ ๑๓๔ ๓.๑๐ ๐.๘๑ ๐ 

ว๒๐๒๐๑ 
ของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์ 

๑๓๔ ๑๒๑ ๑๑ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๔ ๓.๙๔ ๐.๒๒ ๐ 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑๓๔ ๔๔ ๑๙ ๒๖ ๑๐ ๑๓ ๗ ๑๕ ๐ ๑๓๔ ๒.๙๖ ๑.๐๒ ๐ 

ส๒๑๑๐๒ พระพุทธศาสนา ๑ ๑๓๔ ๒ ๔ ๒๕ ๒๕ ๒๔ ๑๗ ๓๗ ๐ ๑๓๔ ๒.๐๑ ๐.๘๒ ๐ 

ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑ ๑๓๔ ๐ ๐ ๒๓ ๑๙ ๒๖ ๒๐ ๔๖ ๐ ๑๓๔ ๑.๘๒ ๐.๗๕ ๐ 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๑๓๔ ๑๓๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๔ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ 

พ๒๑๑๐๒ เปตอง ๑๓๔ ๑๒๓ ๑๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๔ ๓.๙๕ ๐.๑๘ ๐ 

ศ๒๐๒๐๖ สุนทรียศาสตร์ ๑๓๔ ๕๗ ๒๕ ๓๑ ๘ ๖ ๒ ๔ ๑ ๑๓๔ ๓.๓๔ ๐.๘๐ ๐ 

ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป ์๑ ๑๓๔ ๒๐ ๒ ๔ ๑๗ ๒๔ ๓๘ ๒๙ ๐ ๑๓๔ ๒.๐๖ ๐.๙๙ ๐ 

ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี ๑ ๑๓๔ ๒๒ ๒ ๒ ๑๗ ๒๕ ๓๔ ๓๒ ๐ ๑๓๔ ๒.๐๖ ๑.๐๒ ๐ 

ง๒๐๒๔๑ 
การน าเสนองาน 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

๑๓๔ ๗๔ ๓๒ ๒๓ ๒ ๒ ๑ ๐ ๐ ๑๓๔ ๓.๖๔ ๐.๔๙ ๐ 

ง๒๐๒๖๑ พิมพ์ดีด ๑๓๔ ๑๓๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๔ ๔.๐๐ ๐.๒๕ ๐ 

ง๒๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓๔ ๖๖ ๓๔ ๑๖ ๓ ๑๔ ๑ ๐ ๐ ๑๓๔ ๓.๔๙ ๐.๖๖ ๐ 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื นฐาน ๑ ๑๓๔ ๙ ๑๗ ๑๕ ๑๙ ๒๒ ๓๐ ๒๐ ๒ ๑๓๔ ๒.๒๒ ๐.๙๖ ๐ 

อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ ๑๓๔ ๑๕ ๑๒ ๒๐ ๑๗ ๔๑ ๒๐ ๙ ๐ ๑๓๔ ๒.๔๓ ๐.๘๗ ๐ 

จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ๑๓๔ ๑๓ ๑๕ ๒๐ ๒๓ ๑๕ ๑๓ ๓๕ ๐ ๑๓๔ ๒.๒๙ ๑.๐๒ ๐ 

รวม ๒,๕๔๖ ๑,๐๐๑ ๒๖๗ ๒๗๓ ๒๒๘ ๒๙๖ ๒๓๙ ๒๓๔ ๘ ๒,๕๔๖ ๒.๙๕ ๑.๐๘ ๐ 

ร้อยละ ๓๙.๓๒ ๑๐.๔๙ ๑๐.๗๒ ๘.๙๖ ๑๔.๙๕ ๑๒.๐๗ ๑๑.๘๒ ๐.๔๐ ๑๐๐.๐๐ ๓.๐๘   

  

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓          ๖๐.๕๓ 

 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑           ๓๙.๑๖ 

  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                     ๐.๓๑ 
   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๕๙ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับการตัดสิน 
ผลการเรียน 

X   SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพื นฐาน ๒ ๑๓๔ ๒๙ ๑๘ ๑๘ ๓๑ ๑๗ ๑๓ ๕ ๓ ๑๓๔ ๒.๗๕ ๐.๙๗ ๐ 

ท๒๑๒๐๒ นิทานพื นบ้าน ๒ ๑๓๔ ๒๒ ๒๙ ๓๕ ๒๕ ๑๙ ๒ ๐ ๖ ๑๓๓ ๒.๙๙ ๐.๗๑ ๑ 

ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื นฐาน ๒ ๑๓๔ ๗ ๗ ๑๑ ๑๘ ๓๘ ๓๔ ๑๙ ๐ ๑๓๔ ๒.๐๖ ๐.๘๐ ๐ 

ค๒๑๒๐๒ 
เสริมทักษะ 
คณิตศาสตร์ ๒ 

๑๓๔ ๔๔ ๑๔ ๑๓ ๑๘ ๒๒ ๙ ๕ ๙ ๑๓๔ ๒.๗๗ ๑.๑๙ ๐ 

ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื นฐาน๒ ๑๓๔ ๑๕ ๑๕ ๒๖ ๓๑ ๒๐ ๒๐ ๖ ๑ ๑๓๔ ๒.๕๗ ๐.๘๖ ๐ 

ว๒๐๒๐๒ 
เชื อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม 

๑๓๔ ๒๕ ๒๐ ๒๐ ๑๖ ๒๓ ๑๓ ๑๒ ๕ ๑๓๔ ๒.๕๙ ๑.๐๘ ๐ 

ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา ๒ ๑๓๔ ๕๐ ๘ ๑๕ ๑๑ ๑๒ ๖ ๑๔ ๑๘ ๑๓๔ ๒.๕๙ ๑.๔๔ ๐ 

ส๒๑๑๐๕ พระพุทธศาสนา ๒ ๑๓๔ ๑๕ ๒๓ ๓๖ ๑๙ ๗ ๗ ๙ ๑๘ ๑๓๔ ๒.๔๖ ๑.๒๔ ๐ 

ส๒๑๑๐๖ ประวัติศาสตร์ ๒ ๑๓๔ ๕ ๑๐ ๒๑ ๓๓ ๒๘ ๒๒ ๑๕ ๐ ๑๓๔ ๒.๒๗ ๐.๗๘ ๐ 

ส๒๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๑๓๔ ๕๘ ๓๐ ๒๓ ๑๕ ๕ ๒ ๑ ๐ ๑๓๔ ๓.๔๑ ๐.๖๗ ๐ 

พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๑๓๔ ๔๓ ๖๗ ๒๓ ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๔ ๓.๕๗ ๐.๓๖ ๐ 

พ๒๑๑๐๔ เซปักตะกร้อ ๑๓๔ ๓๓ ๔๒ ๒๓ ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๔ ๓.๖๓ ๐.๕๗ ๐ 

ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป ์๒ ๑๓๔ ๑๐๓ ๗ ๒๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๔ ๓.๗๙ ๐.๔๑ ๐ 

ศ๒๑๑๐๔ นาฏศิลป ์๑ ๑๓๔ ๓๕ ๙๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๔ ๓.๖๓ ๐.๒๒ ๐ 

ง๒๐๒๔๒ 
การสร้างเว็บเพจ 
ด้วยโปรแกรม 

๑๓๔ ๑๐๓ ๓๗ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๔ ๓.๘๑ ๐.๔๖ ๐ 

ง๒๐๒๖๒ งานช่าง ๑๓๔ ๘ ๒๐ ๓๑ ๓๑ ๒๔ ๑๒ ๘ ๐ ๑๓๔ ๒.๕๙ ๐.๗๘ ๐ 

ง๒๑๑๐๒ งานบ้าน-งานประดิษฐ์ ๑๓๔ ๔๔ ๑๑ ๑๖ ๗ ๑๙ ๘ ๑๕ ๑๔ ๑๓๔ ๒.๕๗ ๑.๓๖ ๐ 

อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื นฐาน๒ ๑๓๔ ๒๒ ๑๕ ๒๑ ๒๖ ๑๖ ๑๐ ๔ ๑๓ ๑๓๔ ๒.๔๔ ๑.๑๙ ๐ 

อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๑๓๔ ๑๘ ๓๓ ๔๑ ๑๐ ๒๒ ๓ ๗ ๐ ๑๓๔ ๒.๙๒ ๐.๗๙ ๐ 

จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน ๒ ๑๓๔ ๑๓ ๓ ๑๐ ๑๐ ๑๘ ๑๘ ๖๒ ๐ ๑๓๔ ๑.๘๑ ๑.๐๐ ๐ 

รวม ๒,๖๘๐ ๗๒๕ ๕๐๒ ๔๓๑ ๓๔๘ ๒๘๐ ๑๖๔ ๑๓๒ ๙๗ ๒,๖๗๙ ๒.๙๐ ๑.๐๕ ๑ 

 ๓๖.๖๒ ๑๙.๗๒ ๑๖.๙๓ ๑๓.๖๗ ๑๑.๐๐ ๖.๔๔ ๕.๑๘ ๓.๘๑ ๙๙.๙๖ ๓.๓๗  
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓            ๖๑.๘๗  
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒           ๓๔.๔๙   

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                      ๓.๖๒   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๐ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับการตัดสิน 

ผลการเรียน 
X   SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพื นฐาน ๓ ๑๑๔ ๘ ๔๒ ๓๘ ๒๐ ๔ ๒ ๐ ๐ ๑๑๔ ๓.๑๑ ๐.๕๒ ๐ 

ท๒๒๒๐๑ 
การอ่านและพิจารณา 
หนังสือ ๑ 

๑๑๔ ๒๙ ๑๗ ๑๕ ๑๒ ๑๖ ๑๙ ๖ ๐ ๑๑๔ ๒.๗๘ ๑.๐๐ ๐ 

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื นฐาน ๓ ๑๑๔ ๑๑ ๑๕ ๒๐ ๙ ๑๓ ๑๔ ๓๒ ๐ ๑๑๔ ๒.๒๖ ๑.๐๖ ๐ 

ค๒๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๓ ๑๑๔ ๑๑ ๑๘ ๑๖ ๒๕ ๑๖ ๑๔ ๑๒ ๒ ๑๑๔ ๒.๔๘ ๐.๙๖ ๐ 

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื นฐาน ๓ ๑๑๔ ๒๗ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๐ ๗ ๒๘ ๐ ๑๑๔ ๒.๕๖ ๑.๑๔ ๐ 

ว๒๒๒๐๑ 
เริมต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

๑๑๔ ๓๓ ๑๓ ๒๕ ๑๙ ๘ ๓ ๑๓ ๐ ๑๑๔ ๒.๙๓ ๐.๙๗ ๐ 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑๑๔ ๑๘ ๑๕ ๑๙ ๑๘ ๑๕ ๘ ๑๑ ๑๐ ๑๑๔ ๒.๔๕ ๑.๑๘ ๐ 

ส๒๒๑๐๒ พระพุทธศาสนา ๓ ๑๑๔ ๒๕ ๑๐ ๑๗ ๙ ๘ ๑๐ ๓๕ ๐ ๑๑๔ ๒.๔๑ ๑.๑๙ ๐ 

ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓ ๑๑๔ ๑๙ ๓๐ ๑๘ ๑๙ ๑๔ ๖ ๘ ๐ ๑๑๔ ๒.๘๗ ๐.๘๐ ๐ 

ส๒๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๑๑๔ ๖๗ ๖ ๗ ๙ ๕ ๗ ๑๐ ๓ ๑๑๔ ๒.๑๘ ๑.๑๖ ๐ 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๑๑๔ ๓๖ ๑๓ ๒๒ ๑๔ ๑๐ ๑๐ ๙ ๐ ๑๑๔ ๒.๙๓ ๐.๙๙ ๐ 

พ๒๒๑๐๒ ตะกร้อวง ๑๑๔ ๒๖ ๔๖ ๑ ๔๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๔ ๓.๒๕ ๐.๖๐ ๐ 

ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป ์๓ ๑๑๔ ๗๕ ๑๒ ๗ ๑ ๓ ๔ ๕ ๗ ๑๑๔ ๓.๓๖ ๑.๑๘ ๐ 

ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี ๒ ๑๑๔ ๓๑ ๕ ๒๐ ๕ ๑๑ ๑๓ ๑๓ ๑๖ ๑๑๔ ๒.๓๖ ๑.๔๐ ๐ 

ง๒๐๒๖๓ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ๑๑๔ ๕๑ ๑๘ ๓๐ ๓ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๑๑๔ ๓.๔๑ ๐.๖๖ ๐ 

ง๒๐๒๖๔ งานหัตถศิลป์ ๑๑๔ ๑ ๒ ๑๓ ๑๐ ๒๓ ๑๖ ๔๘ ๑ ๑๑๔ ๑.๖๙ ๐.๗๘ ๐ 

ง๒๒๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ๑๑๔ ๒ ๗ ๑๕ ๒๓ ๓๒ ๑๘ ๑๗ ๐ ๑๑๔ ๒.๑๓ ๐.๗๕ ๐ 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื นฐาน ๓ ๑๑๔ ๖ ๘ ๑๖ ๒๓ ๒๐ ๑๖ ๒๕ ๐ ๑๑๔ ๒.๑๖ ๐.๘๙ ๐ 

อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ ๑๑๔ ๑๕ ๒๐ ๑๖ ๑๒ ๑๐ ๘ ๓๓ ๐ ๑๑๔ ๒.๓๙ ๑.๐๙ ๐ 

I๒๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าฯ ๑๑๔ ๔๗ ๑๘ ๑๘ ๑๑ ๑๐ ๕ ๕ ๐ ๑๑๔ ๓.๒๐ ๐.๘๙ ๐ 

รวม ๒,๑๖๖ ๔๗๖ ๒๙๐ ๓๑๓ ๒๗๕ ๒๒๐ ๑๖๗ ๒๗๒ ๓๙ ๒,๐๕๒ ๒.๖๘ ๑.๐๙ ๐ 

ร้อยละ ๒๓.๒๐ ๑๔.๑๓ ๑๕.๒๕ ๑๓.๔๐ ๑๐.๗๒ ๘.๑๔ ๑๓.๒๖ ๑.๙๐ ๑๐๐.๐๐ ๒.๖๘   

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓           ๕๒.๕๘ 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑           ๔๕.๕๒ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                      ๑.๙๐   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๑ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับการตัดสิน 
ผลการเรียน 

X   SD ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพื นฐาน ๔ ๑๑๔ ๖๘ ๑๑ ๑๗ ๑๐ ๘ ๐ ๐ ๐ ๑๑๔ ๓.๕๓ ๐.๖๖ ๐ 

ท๒๒๒๐๒ 
การอ่านและพิจารณา 
หนังสือ ๒ 

๑๑๔ ๑๘ ๓๕ ๒๘ ๖ ๑๗ ๗ ๓ ๐ ๑๑๔ ๒.๙๙ ๐.๘๐ ๐ 

ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื นฐาน ๔ ๑๑๔ ๘ ๖ ๑๕ ๑๙ ๓๐ ๒๓ ๙ ๔ ๙๗ ๒.๑๘ ๐.๙๐ ๑๗ 

ค๒๒๒๐๒ 
เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ ๔ 

๑๑๔ ๘ ๑๓ ๒๙ ๒๓ ๑๘ ๑๒ ๗ ๔ ๙๗ ๒.๔๘ ๐.๙๒ ๑๗ 

ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื นฐาน ๑๑๔ ๕๑ ๑๓ ๑๓ ๑๗ ๑๒ ๕ ๑๓ ๐ ๑๑๔ ๓.๐๗ ๑.๐๗ ๐ 

ว๒๐๒๐๔ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑๑๔ ๒๑ ๒๘ ๒๑ ๗ ๘ ๓ ๘ ๑ ๙๗ ๓.๐๐ ๐.๙๔ ๑๗ 

ส๒๒๑๐๔ สังคมศึกษา ๔ ๑๑๔ ๒ ๗ ๒๓ ๔๐ ๓๔ ๘ ๐ ๐ ๑๑๔ ๒.๔๗ ๐.๕๔ ๐ 

ส๒๒๑๐๕ พระพุทธศาสนา ๔ ๑๑๔ ๔๗ ๑๔ ๑๑ ๙ ๔ ๕ ๔ ๒๐ ๑๑๔ ๒.๗๔ ๑.๕๐ ๐ 

ส๒๒๑๐๖ ประวัติศาสตร์ ๔ ๑๑๔ ๒๘ ๒๕ ๓๗ ๑๒ ๒ ๙ ๑ ๐ ๑๑๔ ๓.๑๕ ๐.๗๓ ๐ 

ส๒๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๑๑๔ ๖๒ ๑๐ ๖ ๓ ๗ ๓ ๑๒ ๑๑ ๑๑๔ ๒.๙๗ ๑.๔๑ ๐ 

พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๑๑๔ ๕๓ ๓๔ ๒๔ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๔ ๓.๖๐ ๐.๔๓ ๐ 

พ๒๒๑๐๔ ฟุตบอล ๑๑๔ ๕๙ ๓๒ ๐ ๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๔ ๓.๕๖ ๐.๕๗ ๐ 

ศ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป ์๔ ๑๑๔ ๑๘ ๙ ๒๒ ๒๔ ๑๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๑๔ ๒.๔๒ ๑.๑๗ ๐ 

ศ๒๒๑๐๔ นาฎศิลป ์๒ ๑๑๔ ๖๔ ๘ ๑๒ ๗ ๖ ๔ ๐ ๑๓ ๑๑๔ ๓.๑๒ ๑.๓๒ ๐ 

ง๒๒๒๔๓ 
โปรแกรมตาราง 
การท างาน 

๑๑๔ ๕๗ ๒๒ ๑๘ ๑๒ ๕ ๐ ๐ ๐ ๑๑๔ ๓.๕๐ ๐.๖๑ ๐ 

ง๒๒๑๐๒ งานเกษตร ๑๑๔ ๑๒ ๕๙ ๑๑ ๐ ๑๐ ๒๒ ๐ ๐ ๑๑๓ ๒.๙๙ ๐.๘๗ ๑ 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื นฐาน๔ ๑๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๕ ๑๑ ๑๘ ๒๗ ๑๑ ๐ ๑๑๔ ๒.๔๖ ๐.๙๙ ๐ 

อ๒๓๒๐๑ 
ภาษาอังกฤษ 
อ่าน-เขียน ๒ 

๑๑๔ ๔ ๙ ๒๖ ๓๑ ๒๕ ๑๒ ๗ ๐ ๑๑๔ ๒.๔๔ ๐.๗๑ ๐ 

I๒๐๒๐๒ 
การสื่อสารและ 
การน าเสนอ 

๑๑๔ ๗๙ ๙ ๑๗ ๔ ๔ ๑ ๐ ๐ ๑๑๔ ๓.๖๗ ๐.๕๘ ๐ 

รวม ๒,๑๖๖ ๖๑๖ ๓๖๒ ๓๔๗ ๒๕๗ ๒๒๘ ๑๖๐ ๑๑๓ ๖๖ ๒,๑๔๙ ๒.๙๐ ๑.๐๕ ๑๗ 

ร้อยละ ๒๘.๖๖ ๑๖.๘๕ ๑๖.๑๕ ๑๑.๙๖ ๑๐.๖๑ ๗.๔๕ ๕.๒๖ ๓.๐๗ ๙๙.๒๒ ๒.๙๐  ๐.๗๘ 

                     ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓            ๖๑.๖๖ 
                        ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒           ๓๕.๒๗ 

  
                      ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                       ๓.๐๗ 

  
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๒ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับ 
การตัดสิน 
ผลการเรียน 

X   SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทยพื นฐาน๖ ๑๒๘ ๖๕ ๑๙ ๑๓ ๙ ๕ ๐ ๘ ๙ ๑๒๘ ๓.๑๗ ๑.๒๑ ๐ 

ท๒๓๒๐๒ 
การพูดการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์ 

๑๒๘ ๔๙ ๓๔ ๑๐ ๖ ๙ ๑ ๘ ๑๑ ๑๒๘ ๓.๖๓ ๑.๒๕ ๐ 

ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื นฐาน ๖ ๑๒๘ ๒๐ ๑๑ ๑๗ ๒๒ ๑๙ ๑๖ ๑๔ ๙ ๑๒๘ ๒.๓๕ ๑.๑๔ ๐ 

ค๒๓๒๐๒ 
เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ ๖ 

๑๒๘ ๔๘ ๑๐ ๑๐ ๗ ๗ ๔ ๓๐ ๑๑ ๑๒๗ ๒.๕๖ ๑.๔๔ ๑ 

ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื นฐาน ๖ ๑๒๘ ๓๐ ๑๑ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๑๓ ๒๘ ๒ ๑๑๗ ๒.๔๗ ๑.๒๑ ๑๑ 

ว๒๐๒๐๖ พฤกษศาตร์ ๑๒๘ ๒๓ ๒๑ ๒๒ ๑๙ ๑๕ ๘ ๑๓ ๗ ๑๒๘ ๒.๖๑ ๑.๑๒ ๐ 

ส๒๓๑๐๔ สังคมศึกษา ๖ ๑๒๘ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๒๑ ๑๒ ๒ ๒ ๑ ๑๒๕ ๓.๐๘ ๐.๗๗ ๓ 

ส๒๓๑๐๕ พระพุทธศาสนา ๖ ๑๒๘ ๒๖ ๑๙ ๑๕ ๑๗ ๕ ๑๐ ๓๕ ๐ ๑๒๗ ๒.๕๐ ๑.๑๖ ๑ 

ส๒๓๑๐๖ ประวัติศาสตร์ ๖ ๑๒๘ ๔๔ ๑๐ ๑๗ ๑๑ ๗ ๕ ๒๔ ๑๐ ๑๒๘ ๒.๖๒ ๑.๓๕ ๐ 

ส๒๐๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๑๒๘ ๗๘ ๑๐ ๓๘ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒๘ ๓.๖๒ ๐.๕๖ ๐ 

พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๑๒๘ ๔๙ ๗๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒๘ ๓.๖๖ ๐.๔๑ ๐ 

พ๒๓๑๐๔ กระบ่ีกระบอง ๑๒๘ ๕๘ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒๘ ๓.๗๐ ๐.๔๑ ๐ 

ศ๒๓๑๐๓ ทัศนศิลป์๖ ๑๒๘ ๔๗ ๒๒ ๒๒ ๑๑ ๕ ๓ ๑๕ ๒ ๑๒๘ ๓.๐๖ ๑.๐๖ ๐ 

ศ๒๓๑๐๔ นาฏศิลป์๓ ๑๒๘ ๖๔ ๑๐ ๙ ๓ ๑ ๐ ๓๒ ๐ ๑๑๙ ๓.๐๒ ๑.๒๘ ๙ 

ง๒๓๑๐๒ โครงงานอาชีพ ๑๒๘ ๗ ๒ ๓๙ ๒๒ ๑๕ ๑๑ ๒๗ ๕ ๑๒๘ ๒.๑๙ ๐.๙๘ ๐ 

อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื นฐาน๖ ๑๒๘ ๑๒ ๒๐ ๑๒ ๑๔ ๑๙ ๑๘ ๓๒ ๑ ๑๒๘ ๒.๒๓ ๑.๐๕ ๐ 

อ๒๓๒๐๒ 
ภาษาอังกฤษ 
อ่าน-เขียน๔ 

๑๒๘ ๓๕ ๑๐ ๒๐ ๙ ๑๒ ๑๓ ๒๔ ๕ ๑๒๘ ๒.๕๔ ๑.๒๓ ๐ 

รวม ๑,๙๒๐ ๖๓๖ ๓๕๖ ๒๕๔ ๑๖๐ ๑๑๐ ๗๓ ๒๓๖ ๗๐ ๑,๘๙๕ ๒.๙๑ ๑.๑๗ ๒๕ 

ร้อยละ ๓๓.๕๖ ๑๘.๗๙ ๑๓.๔๐ ๘.๔๔ ๕.๘๐ ๓.๘๕ ๑๒.๔๕ ๓.๖๙ ๙๘.๗๐ ๒.๙๑ 
 

๑.๓๐ 

               

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓          ๖๕.๗๕ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒          ๓๐.๕๕ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                     ๓.๖๙ 
 
 
 

  

   

   

 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๓ 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวน
นักเรียน 
ท่ีได้รับ 
การตัดสิน 
ผลการ
เรียน 

X   SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื นฐาน๑ ๑๐๐ ๒๑ ๕ ๑๖ ๒๕ ๑๗ ๕ ๙ ๒ ๑๐๐ ๒.๖๓ ๐.๙๘ ๐ 

ค๓๑๑๐๑ 
คณิตศาสตร์
พื นฐาน ๑ 

๑๐๐ ๒๘ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๕ ๓ ๔ ๕ ๑๐๐ ๒.๘๗ ๑.๐๘ ๐ 

ค๓๑๒๐๑ 
เสริมทักษะคณิต 
ศาสตร์ ๑ 

๑๐๐ ๓ ๓ ๕ ๕ ๓ ๗ ๗๓ ๑ ๑๐๐ ๑.๔๐ ๐.๘๒ ๐ 

ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื นฐาน  ๑๐๐ ๑๙ ๑๔ ๒๔ ๑๘ ๑๖ ๕ ๓ ๑ ๑๐๐ ๒.๘๕ ๐.๘๕ ๐ 

ว๓๑๑๐๒ เคมีพื นฐาน  ๑๐๐ ๒ ๑๒ ๑๙ ๒๗ ๑๗ ๑๑ ๑๑ ๑ ๑๐๐ ๒.๓๖ ๐.๘๗ ๐ 

ว๓๑๑๐๓ ชีววิทยาพื นฐาน  ๑๐๐ ๓ ๕ ๑๓ ๒๗ ๒๒ ๑๕ ๑๔ ๑ ๑๐๐ ๒.๑๗ ๐.๗๙ ๐ 

ว๓๑๑๐๔ โลกดาราศาสตร์ฯ ๑๐๐ ๓ ๒ ๖ ๑๑ ๑๔ ๓๕ ๒๘ ๑ ๑๐๐ ๑.๗๓ ๐.๗๗ ๐ 

ส๓๐๒๔๒ เศรษฐกิจพอเพยีง๑ ๑๐๐ ๒๙ ๔๖ ๒๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐ ๓.๔๘ ๐.๕๒ ๐ 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑๐๐ ๑๙ ๑๗ ๒๘ ๑๘ ๑๐ ๒ ๕ ๑ ๑๐๐ ๒.๙๓ ๐.๘๔ ๐ 

ส๓๐๒๐๑ พระพุทธศาสนา ๑ ๑๐๐ ๓ ๑๐ ๒๙ ๒๖ ๒๐ ๕ ๖ ๑ ๑๐๐ ๒.๕๓ ๐.๗๓ ๐ 

ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๑๐๐ ๘ ๕๐ ๓๖ ๕ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐ ๓.๒๘ ๐.๔๘ ๐ 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๑๐๐ ๙๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐ ๓.๙๖ ๐.๔๐ ๐ 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา ๑ ๑๐๐ ๑๕ ๑๓ ๒๑ ๑๕ ๑๖ ๑๐ ๑ ๙ ๑๐๐ ๒.๕๔ ๑.๑๒ ๐ 

ง๓๐๒๔๑ การเขียนโปรแกรม ๑๐๐ ๕๖ ๑๓ ๔ ๕ ๖ ๓ ๑๒ ๑ ๑๐๐ ๓.๒๓ ๑.๑๒ ๐ 

ง๓๑๑๐๑ ทักษะการด ารงชีวิต ๑๐๐ ๑๓ ๖ ๒๒ ๔ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑๐๐ ๓.๕๖ ๐.๗๑ ๐ 

อ๓๑๑๐๑ 
ภาษาอังกฤษ
พื นฐาน๑ 

๑๐๐ ๔ ๑๒ ๓ ๘ ๒๖ ๒๒ ๒๘ ๑ ๙๙ ๑.๙๒ ๐.๙๓ ๑ 

อ๓๑๒๐๑ 
ภาษาอังกฤษฟัง-
พูด ๑ 

๑๐๐ ๘ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๗ ๓๐ ๑ ๑๐๐ ๒.๐๖ ๑.๐๒ ๐ 

จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ๑๐๐ ๒๐ ๑๐ ๑๙ ๑๒ ๑๗ ๑๐ ๑๑ ๑ ๑๐๐ ๒.๖๒ ๑.๐๒ ๐ 

รวม ๑,๘๐๐ ๔๐๓ ๒๔๓ ๒๙๓ ๒๓๓ ๒๑๐ ๑๕๐ ๒๓๖ ๓๑ ๑,๗๙๙ ๒.๖๗ ๑.๐๘ ๑ 

ร้อยละ ๒๒.๔๐ ๑๓.๕๑ ๑๖.๒๙ ๑๒.๙๕ ๑๑.๖๗ ๘.๓๔ ๑๓.๑๒ ๑.๗๒ ๙๙.๙๔ ๒.๖๗  ๐.๐๖ 

 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓               ๕๒.๒๐  

   ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑                ๔๖.๐๘ 
  

  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                          ๑.๗๒ 
  

   
          

   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๔ 

 

 

 
 
 

     

 
 
 
 

    

   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓          ๕๑.๔๕ 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒          ๔๑.๘๒ 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                     ๖.๗๓ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับ 
การตัดสิน 
ผลการเรียน 

X   SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื นฐาน ๒ ๙๗ ๒ ๔ ๑๙ ๑๙ ๑๐ ๗ ๑๒ ๒๔ ๙๗ ๑.๗๔ ๑.๒๒ ๐ 

ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื นฐาน ๒ ๙๗ ๗ ๑๑ ๑๔ ๑๕ ๑๓ ๘ ๑๑ ๘ ๙๗ ๒.๔๒ ๑.๑๙ ๐ 

ค๓๑๒๐๒ 
เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ ๒ 

๙๗ ๑๖ ๒๑ ๑๔ ๑๖ ๘ ๑๑ ๒ ๙ ๙๗ ๒.๖๒ ๑.๑๗ ๐ 

ว๓๐๒๐๖ โลกดาราศาสตร์ฯ ๙๗ ๐ ๒ ๔ ๑๒ ๑๓ ๒๑ ๓๔ ๑๐ ๙๖ ๑.๔๖ ๐.๘๑ ๑ 

ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๙๗ ๑ ๓ ๓ ๑๓ ๑๖ ๒๕ ๑๙ ๒ ๘๒ ๑.๗๖ ๐.๗๕ ๑๕ 

ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๙๗ ๘ ๓ ๘ ๑๐ ๒๐ ๑๑ ๗ ๒ ๖๙ ๒.๒๕ ๐.๙๕ ๒๘ 

ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๙๗ ๑๒ ๑๒ ๑๗ ๑๙ ๑๙ ๗ ๔ ๒ ๙๒ ๒.๖๒ ๐.๙๐ ๕ 

ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๙๗ ๒๕ ๔๔ ๒๕ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๙๗ ๓.๔๒ ๐.๕๙ ๐ 

ส๓๐๒๐๒ พระพุทธศาสนา ๒ ๙๗ ๓๕ ๑๒ ๑๓ ๑๐ ๔ ๙ ๓ ๑๑ ๙๗ ๒.๗๙ ๑.๓๓ ๐ 

ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๙๗ ๑๑ ๓๒ ๓๐ ๑๓ ๖ ๔ ๐ ๑ ๙๗ ๓.๐๖ ๐.๖๙ ๐ 

ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๙๗ ๙๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙๗ ๓.๙๖ ๐.๔๐ ๐ 

พ๓๑๑๐๒ ฟุตบอล ๙๗ ๘๙ ๔ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙๗ ๓.๘๘ ๐.๕๙ ๐ 

ศ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษา ๒ ๙๗ ๑๐ ๑๑ ๕๑ ๒๑ ๒ ๐ ๐ ๒ ๙๗ ๒.๙๗ ๐.๖๓ ๐ 

ง๓๐๒๔๒ 
โปรแกรมเพื่อการ
จัดการฯ 

๙๗ ๓๔ ๑๘ ๙ ๕ ๙ ๗ ๔ ๑๑ ๙๗ ๒.๗๙ ๑.๓๔ ๐ 

ง๓๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๙๗ ๐ ๓ ๘ ๑๑ ๒๔ ๑๖ ๑๐ ๒๕ ๙๗ ๑.๔๘ ๑.๐๔ ๐ 

อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื นฐาน๒ ๙๗ ๑๕ ๔ ๑๐ ๕ ๑๒ ๗ ๔๐ ๒ ๙๕ ๒.๐๑ ๑.๑๗ ๒ 

อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๙๗ ๔ ๑๙ ๑๕ ๒๐ ๑๒ ๑๖ ๙ ๐ ๙๕ ๒.๔๗ ๐.๘๖ ๒ 

จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน ๒ ๙๗ ๒๔ ๑๘ ๙ ๑๕ ๑๑ ๑๕ ๔ ๑ ๙๗ ๒.๘๐ ๑.๐๑ ๐ 

รวม ๑,๗๔๖ ๓๙๙ ๒๒๑ ๒๕๑ ๒๐๔ ๑๗๙ ๑๖๕ ๑๖๐ ๑๑๔ ๑,๖๙๓ ๒.๖๐ ๑.๒๐ ๕๓ 

ร้อยละ ๒๒.๑๘ ๑๒.๒๘ ๑๓.๙๕ ๑๑.๓๔ ๙.๙๕ ๙.๑๗ ๘.๘๙ ๖.๓๔ ๙๖.๙๖ ๒.๗๕  ๓.๐๔ 

 
          

     



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๕ 

 

                      ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘           
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับ 
การตัดสิน 
ผลการเรียน 

X   SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื นฐาน ๓ ๑๐๐ ๒๖ ๑๘ ๒๐ ๘ ๑๔ ๗ ๗ ๐ ๑๐๐ ๒.๙๓ ๐.๙๕ ๐ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื นฐาน ๓ ๑๐๐ ๒๑ ๑๗ ๑๐ ๓๐ ๑๙ ๓ ๐ ๐ ๑๐๐ ๒.๙๑ ๐.๗๖ ๐ 

ค๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๑๐๐ ๓๕ ๒๐ ๒๐ ๑๒ ๗ ๕ ๑ ๐ ๑๐๐ ๓.๒๓ ๐.๗๘ ๐ 

ว๓๐๒๐๗ โลกดาราศาสตร์ฯ ๒ ๑๐๐ ๒๙ ๒๒ ๒๔ ๑๔ ๘ ๓ ๐ ๐ ๑๐๐ ๓.๒๑ ๐.๗๐ ๐ 

ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๑๐๐ ๗ ๙ ๑๕ ๒๓ ๙ ๕ ๙ ๐ ๗๗ ๒.๕๕ ๐.๘๓ ๒๓ 

ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑๐๐ ๑๑ ๑๑ ๒๐ ๒๘ ๑๖ ๑๐ ๔ ๐ ๑๐๐ ๒.๖๔ ๐.๗๙ ๐ 

ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑๐๐ ๒ ๗ ๗ ๑๘ ๓๕ ๒๗ ๔ ๐ ๑๐๐ ๒.๑๓ ๐.๖๗ ๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑๐๐ ๕๘ ๒๐ ๙ ๔ ๔ ๑ ๔ ๐ ๑๐๐ ๓.๕๓ ๐.๗๗ ๐ 

ส๓๐๒๐๓ พระพุทธศาสนา ๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ 

ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๑๐๐ ๔๗ ๓๕ ๑๗ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐ ๓.๖๔ ๐.๓๙ ๐ 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๒ ๑๐๐ ๕๘ ๒๘ ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐ ๓.๗๒ ๐.๓๖ ๐ 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา ๓ ๑๐๐ ๑๓ ๒๒ ๑๓ ๑๘ ๑๑ ๑๘ ๑๔ ๐ ๑๐๐ ๒.๖๘ ๐.๙๑ ๐ 

ง๓๒๑๐๑ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑๐๐ ๖๐ ๑๘ ๗ ๕ ๗ ๑ ๒ ๐ ๑๐๐ ๓.๕๔ ๐.๗๓ ๐ 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื นฐาน ๓ ๑๐๐ ๖ ๒ ๕ ๒๐ ๓๓ ๓๐ ๔ ๐ ๑๐๐ ๒.๑๑ ๐.๗๐ ๐ 

อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ ๑๐๐ ๓ ๕ ๗ ๑๑ ๑๓ ๒๑ ๔๐ ๐ ๑๐๐ ๑.๗๖ ๐.๘๕ ๐ 

จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๓ ๑๐๐ ๔๗ ๑๗ ๑๕ ๑๕ ๓ ๓ ๐ ๐ ๑๐๐ ๓.๔๑ ๐.๗๐ ๐ 

I๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าฯ ๑๐๐ ๔๙ ๑๖ ๑๘ ๗ ๓ ๑ ๑ ๐ ๑๐๐ ๓.๔๙ ๐.๖๕ ๐ 

รวม ๑,๗๐๐ ๕๗๒ ๒๖๗ ๒๒๑ ๒๑๔ ๑๘๒ ๑๓๖ ๘๐ ๐ ๑,๖๗๒ ๓.๐๓ ๐.๙๕ ๒๘ 

ร้อยละ ๓๔.๒๑ ๑๕.๙๗ ๑๓.๒๒ ๑๒.๘๐ ๑๐.๘๙ ๘.๑๓ ๔.๗๘ ๐ ๙๘.๓๕ ๓.๐๓  ๑.๖๕ 

 
 
 

   

   

  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓          ๖๓.๔๐ 
  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒          ๓๖.๖๐ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                     ๑.๖๕ 

 

  
 

  

 
   

   
 
        

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๖ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับ 
การตัดสิน 
ผลการเรียน 

X   SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื นฐาน ๔ ๑๐๐ ๖๗ ๖ ๙ ๒ ๑๑ ๑ ๓ ๑ ๑๐๐ ๓.๔๘ ๐.๙๐ ๐ 

ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื นฐาน ๔ ๑๐๐ ๒๙ ๑๔ ๒๘ ๑๗ ๓ ๕ ๒ ๒ ๑๐๐ ๓.๐๗ ๐.๘๗ ๐ 

ค๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๑๐๐ ๒๖ ๙ ๑๖ ๑๖ ๑๙ ๗ ๖ ๑ ๑๐๐ ๒.๗๘ ๐.๙๘ ๐ 

ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐ ๒๑ ๒๑ ๒๐ ๑๑ ๖ ๑ ๑๐๐ ๒.๕๓ ๐.๘๖ ๐ 

ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๑๐๐ ๒ ๑๒ ๒๐ ๒๑ ๑๘ ๑๓ ๑๑ ๓ ๑๐๐ ๒.๒๙ ๐.๘๘ ๐ 

ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑๐๐ ๑๘ ๑๕ ๑๗ ๑๕ ๑๖ ๑๐ ๗ ๑ ๙๙ ๒.๗๐ ๐.๙๖ ๑ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๔ ๑๐๐ ๔๑ ๗ ๒๑ ๑๗ ๘ ๔ ๑ ๑ ๑๐๐ ๓.๑๗ ๐.๘๖ ๐ 

ส๓๐๒๐๔ พระพุทธศาสนา ๔ ๑๐๐ ๓๙ ๒๖ ๑๙ ๙ ๔ ๑ ๑ ๑ ๑๐๐ ๓.๓๗ ๐.๗๓ ๐ 

ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๑๐๐ ๔๒ ๕๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐ ๓.๖๘ ๐.๔๔ ๐ 

พ๓๒๑๐๒ เซปักตะกร้อ ๑๐๐ ๔๕ ๔๙ ๔ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐ ๓.๖๖ ๐.๔๘ ๐ 

ศ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษา ๔ ๑๐๐ ๔๘ ๗ ๒๐ ๗ ๙ ๕ ๓ ๑ ๑๐๐ ๓.๒๓ ๐.๙๔ ๐ 

ง๓๐๒๔๓ การสร้างและตัดต่อฯ ๑๐๐ ๕๒ ๑๗ ๙ ๗ ๕ ๑ ๓ ๑ ๑๐๐ ๓.๔๗ ๐.๘๓ ๐ 

ง๓๒๑๐๒ เกษตรน่ารู้ ๑๐๐ ๕ ๔๘ ๓๔ ๓ ๐ ๕ ๔ ๑ ๑๐๐ ๓.๐๙ ๐.๗๓ ๐ 

อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื นฐาน ๔ ๑๐๐ ๑๓ ๘ ๑๙ ๑๑ ๑๓ ๒๖ ๙ ๑ ๑๐๐ ๒.๓๙ ๐.๙๘ ๐ 

อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๒ ๑๐๐ ๓ ๔ ๑๒ ๑๙ ๒๐ ๒๔ ๑๗ ๑ ๑๐๐ ๒.๐๓ ๐.๘๐ ๐ 

จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน ๔ ๑๐๐ ๐ ๒ ๘ ๑๑ ๙ ๑๙ ๕๐ ๑ ๑๐๐ ๑.๕๕ ๐.๗๓ ๐ 

I๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ ๑๐๐ ๕๓ ๑๑ ๒๗ ๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐ ๓.๕๒ ๐.๖๓ ๐ 

รวม ๑,๗๐๐ ๔๙๘ ๓๐๒ ๒๘๔ ๑๘๕ ๑๕๕ ๑๓๒ ๑๒๓ ๒๐ ๑,๖๙๙ ๒.๙๔ ๑.๐๑ ๑ 

ร้อยละ ๒๗.๐๑ ๑๖.๓๘ ๑๕.๔๐ ๑๐.๐๓ ๘.๔๑ ๗.๑๖ ๖.๖๗ ๑.๐๘ ๙๙.๔๑ ๒.๙๔  ๐.๕๙ 

 
  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓          ๖๓.๗๖ 

  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒          ๓๕.๐๒ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                      ๑.๑๘ 

 

  

 
 

  
   
 
   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๗ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับการ
ตัดสิน 

ผลการเรียน 

X  . SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื นฐาน ๕ ๑๑๙ ๖๐ ๕๕ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๗๔ ๐.๒๘ ๐ 

ท๓๐๒๐๑ การเขียนเรียงความ ๓ ๑๑๙ ๙๙ ๑๒ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๘๘ ๐.๒๘ ๐ 

ว๓๐๒๐๕ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑๑๙ ๘๙ ๑๑ ๙ ๖ ๒ ๑ ๑ ๐ ๑๑๙ ๓.๗๒ ๐.๕๘ ๐ 

ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์  ๑๑๙ ๕ ๘ ๑๖ ๒๑ ๒๙ ๒๕ ๑๕ ๐ ๑๑๙ ๒.๑๘ ๐.๘๐ ๐ 

ว๓๐๒๒๔ เคมี  ๑๑๙ ๔๓ ๔๔ ๓๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๕๕ ๐.๓๙ ๐ 

ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา  ๑๑๙ ๒๑ ๑๖ ๒๒ ๑๖ ๒๓ ๑๗ ๔ ๐ ๑๑๙ ๒.๗๐ ๐.๙๐ ๐ 

ส๓๐๒๐๘ กฎหมายใกล้ตัว ๑๑๙ ๕๐ ๒๔ ๒๗ ๙ ๔ ๔ ๑ ๐ ๑๑๙ ๓.๓๘ ๐.๗๐ ๐ 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑๑๙ ๓๒ ๒๙ ๓๗ ๑๒ ๑ ๒ ๑ ๐ ๑๑๙ ๓.๒๕ ๐.๖๔ ๐ 

ส๓๐๒๐๕ พระพุทธศาสนา ๕ ๑๑๙ ๔๔ ๔๘ ๑๓ ๘ ๔ ๐ ๒ ๐ ๑๑๙ ๓.๔๗ ๐.๖๑ ๐ 

ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๑๑๙ ๙๖ ๙ ๗ ๑ ๕ ๑ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๗๙ ๐.๕๒ ๐ 

ส๓๐๒๘๒ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๑ ๑๑๙ ๘๕ ๒๘ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๘๓ ๐.๒๘ ๐ 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๑๑๙ ๑๐๒ ๘ ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๘๙ ๐.๒๘ ๐ 

ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา ๕ ๑๑๙ ๑๙ ๗ ๒๑ ๑๗ ๓๑ ๑๖ ๘ ๐ ๑๑๙ ๒.๕๒ ๐.๙๐ ๐ 

ง๓๐๒๖๑ ช่างไฟฟ้าเบื องต้น ๑๑๙ ๒๕ ๔๔ ๔๙ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๓๙ ๐.๓๙ ๐ 

ง๓๓๑๐๑ เทคโนโลยีการเกษตร ๑๑๙ ๑๑๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื นฐาน ๕ ๑๑๙ ๑ ๑๐ ๑๘ ๒๙ ๒๓ ๒๕ ๑๓ ๑ ๑๑๙ ๒.๒๐ ๐.๗๕ ๐ 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑๑๙ ๔ ๑๓ ๒๑ ๓๕ ๒๓ ๑๕ ๘ ๐ ๑๑๙ ๒.๔๒ ๐.๗๔ ๐ 

จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน ๕ ๑๑๙ ๗๕ ๒๖ ๑๕ ๒ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑๑๙ ๓.๗๒ ๐.๔๒ ๐ 

รวม ๑,๙๐๔ ๘๙๐ ๓๕๓ ๒๗๘ ๑๒๐ ๑๒๗ ๙๑ ๔๕ ๐ ๑,๙๐๔ ๓.๓๔ ๐.๘๓ ๐ 

ร้อยละ ๔๖.๗๔ ๑๘.๕๔ ๑๔.๖๐ ๖.๓๐ ๖.๖๗ ๔.๗๘ ๒.๓๖ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓.๓๔   

 
  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓          ๗๙.๘๘ 

  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒          ๒๐.๑๒ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                      ๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๘ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
นักเรียน 
ท่ีเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน 
ท่ีได้รับการ
ตัดสิน 

ผลการเรียน 

X   SD ร 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื นฐาน ๕ ๑๑๙ ๘๕ ๓๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๘๔ ๐.๒๖ ๐ 

ท๓๐๒๐๒ การเขียนเรียงความ ๓ ๑๑๙ ๖๖ ๔๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๗๖ ๐.๒๘ ๐ 

ว๓๐๒๐๖ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑๑๙ ๑๐๐ ๘ ๓ ๒ ๐ ๐ ๖ ๐ ๑๑๙ ๓.๗๖ ๐.๖๙ ๐ 

ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์  ๑๑๙ ๓ ๒ ๑๓ ๒๔ ๑๙ ๓๐ ๒๘ ๐ ๑๑๙ ๑.๙๒ ๐.๗๗ ๐ 

ว๓๐๒๒๕ เคมี  ๑๑๙ ๔๐ ๔๒ ๒๖ ๑๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๔๗ ๐.๔๘ ๐ 

ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา  ๑๑๙ ๗๕ ๒๕ ๑๓ ๓ ๒ ๑ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๖๙ ๐.๔๙ ๐ 

ส๓๐๒๒๘ อาเซียนศึกษา ๑๑๙ ๕๔ ๒๗ ๓๑ ๖ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๕๓ ๐.๕๐ ๐ 

ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑๑๙ ๗ ๑๘ ๖๒ ๑๙ ๘ ๔ ๑ ๐ ๑๑๙ ๒.๙๒ ๐.๕๕ ๐ 

ส๓๐๒๐๖ พระพุทธศาสนา ๖ ๑๑๙ ๑๑๔ ๓ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๙๖ ๐.๒๒ ๐ 

ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๑๑๙ ๘๔ ๑๓ ๑๓ ๒ ๑ ๑ ๕ ๐ ๑๑๙ ๓.๖๕ ๐.๗๒ ๐ 

ส๓๐๒๔๒ เศรษฐกิจพอเพียง ๑๑๙ ๘๖ ๑๖ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑ ๐ ๑๑๙ ๓.๗๑ ๐.๕๘ ๐ 

พ๓๓๑๐๒ เปตอง ๑๑๙ ๑๑๗ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๓.๙๙ ๐.๑๐ ๐ 

ศ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษา ๖ ๑๑๙ ๘๒ ๑๒ ๑๗ ๑ ๕ ๐ ๒ ๐ ๑๑๙ ๓.๖๖ ๐.๖๒ ๐ 

ง๓๓๑๐๒ โครงงานอาชีพ ๑๑๙ ๑๑๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๙ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ 

อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื นฐาน ๖ ๑๑๙ ๒ ๕ ๖ ๑๖ ๒๓ ๒๔ ๔๓ ๐ ๑๑๙ ๑.๗๕ ๐.๗๗ ๐ 

อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑๑๙ ๕ ๑๓ ๒๘ ๓๗ ๒๑ ๔ ๑๑ ๐ ๑๑๙ ๒.๕๓ ๐.๗๔ ๐ 

จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๖ ๑๑๙ ๑๒ ๒๒ ๒๑ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๑๑ ๐ ๑๑๙ ๒.๕๕ ๐.๙๓ ๐ 

รวม ๑,๙๐๔ ๑,๐๓๘ ๒๖๕ ๒๒๘ ๑๒๗ ๘๒ ๖๖ ๙๗ ๐ ๑,๙๐๔ ๓.๓๘ ๐.๘๘ ๐ 

ร้อยละ ๕๔.๕๗ ๑๓.๙๒ ๑๑.๙๗ ๖.๖๗ ๔.๓๑ ๓.๔๗ ๕.๐๙ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓.๓๘   

   
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๓          ๘๐.๔๖ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒          ๑๙.๕๔ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐ ร และ มส                     ๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๖๙ 

 

๔.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่า 
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนร้อยละ 
ของนักเรียนที่มีคะแนน
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย ๑๒๖ ๔๐.๔๘ ๙.๑๗ ๕๔ ๔๒.๘๖ 
สังคมศึกษา ๑๒๖ ๔๕.๗๓ ๑๑.๖๘ ๕๙ ๔๖.๘๓ 
ภาษาอังกฤษ ๑๒๖ ๒๘.๙๕ ๘.๘๑ ๓๖ ๒๘.๕๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๖ ๓๐.๙๙ ๑๔.๗๗ ๕๐ ๓๙.๖๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๖ ๓๙.๒๒ ๑๒.๑๕ ๖๗ ๕๓.๑๗ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่า 
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนร้อยละ 
ของนักเรียนที่มีคะแนน
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย ๑๑๙ ๔๘.๕๔ ๑๑.๖๐ ๖๐ ๕๐.๔๒ 
สังคมศึกษา ๑๑๙ ๔๐.๕๖ ๖.๘๕ ๖๓ ๕๒.๙๔ 
ภาษาอังกฤษ ๑๑๙ ๒๓.๓๙ ๕.๖๘ ๔๘ ๔๐.๓๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๑๙ ๓๐๒๙ ๑๒.๘๓ ๖๗ ๕๖.๓๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๑๙ ๓๔.๑๗ ๖.๗๖ ๖๓ ๕๒.๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๗๐ 

 

 ๔.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั น 
จ านวนนักเรียน

ทั งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓๔ ๘๔.๓๐ ๑๕.๗๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๔ ๙๒.๑ ๗.๙๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๗ ๙๖.๙ ๓.๑๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๙๕ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม ๖๘๘ ๖๕๔ ๓๔ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๕.๐๖ ๔.๙๔ ๐ ๐ 
  
 ๔.๔  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั น 
จ านวนนักเรียน

ทั งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓๔ ๔๔.๘๐ ๕๒.๒๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๔ ๓๕.๑๐ ๖๔.๙๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๗ ๓๑.๕๐ ๖๘.๕๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๙๕ ๓๖.๓๐ ๖๓.๗๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๙ ๔๔.๔๐ ๕๕.๖๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑๙ ๒๖.๙๐ ๗๓.๑๐ ๐ ๐ 
รวม ๖๘๘ ๒๕๑ ๔๓๗ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๓๖.๔๘ ๖๓.๕๒ ๐ ๐ 
  
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   หน้า ๑๗๑ 

 

 ๔.๕  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั น 
จ านวนนักเรียน

ทั งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓๔ ๑๐๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๔ ๑๐๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๗ ๑๐๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๙๕ ๑๐๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๙ ๑๐๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑๙ ๑๐๐ ๐ 

รวม ๖๘๘ ๑๐๐ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 

    
 ๔.๖  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  

ระดับชั น 
จ านวนนักเรียน

ทั งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓๔ ๕๕ ๗๙ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๔ ๓๑ ๘๓ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๗ ๔๑ ๘๖ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๙๕ ๑๖ ๗๙ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๙ ๑๓ ๘๖ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑๙ ๓๐ ๘๙ ๐ ๐ 
รวม ๖๘๘ ๑๘๖ ๕๐๒ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๒๗.๐๓ ๗๓.๒๘ ๐ ๐ 
 



บทที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 

 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี มีกำรจัดโครงสร้ำงระบบกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ  มีแผนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
อย่ำงชัดเจนและมีกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมำตรฐำนของสถำนศึกษำเพื่อขับเคลื่อน 
สู่กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์ โดยเปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
ในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  และครูทุกคนได้มีกำรพัฒนำตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่   
เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  ดังนั้น กำรด ำเนินงำนตำมกลไกล 
ที่เป็นระบบจึงส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็นผู้มีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ  มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง   
มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  คิดสร้ำงสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ  สมเหตุสมผล   
มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 
 
โครงการ/ กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 

โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ค่ำยคุณธรรมปรับพื้นฐำนชีวิต ๑.  นักเรียนและผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกิจกรรม

เป็นอย่ำงดี 
๒. คณะวิทยำกรให้ควำมอนุเครำะห์จัดกิจกรรมให้
นักเรียนเป็นอย่ำงดี 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ๑.  นักเรียนและผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกิจกรรม
เป็นอย่ำงดี 
๒. คณะวิทยำกรให้ควำมอนุเครำะห์ด้ำนควำมรู้ 
กับนักเรียนเป็นอย่ำงดี 
๓. ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 

 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๗๓ 

โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
จรวจขวดน้ ำ ๑.  นักเรียนสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นอย่ำงดี 

๒. ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูเป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
เป็นอย่ำงดี 

ร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยำกร ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู 
และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเป็นอย่ำงดี 

เปิดกล่องควำมรู้ “ตอนเรียนรู้วิทยำกำรจำกอดีตสู่
อนำคต” ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู 
และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเป็นอย่ำงดี 

ค่ำยปลูกป่ำชำยเลน ณ สถำนพีัฒนำทรัพยำกรป่ำ 
ชำยเลนที่ ๖ (เพชรบุรี) และศึกษำดำรำศำสตร์  
อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ และ ๖/๑ 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน และคณะครู 
ที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ และ ๖/๑ เป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่สถำนีพัฒนำ
ทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ ๖ (เพชรบุรี) และเจ้ำหน้ำที่
อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำเป็นอย่ำงดี 

พัฒนำอัจฉริยภำพสู่ควำมเป็นเลิศ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูเป็นอย่ำงดี 

พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงด้ำนนำฏศิลป์ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูเป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
เป็นอย่ำงดี 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๗๔ 

โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
พัฒนำอัจฉริยภำพสู่ควำมเป็นเลิศ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 

เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูเป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
เป็นอย่ำงดี 

พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงด้ำนนำฏศิลป์ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูเป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
เป็นอย่ำงดี 

เยือนถิ่นอันดำมัน ขนมหวำนเมืองเพชร  
จังหวัดเพชรบุรี 
 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน และคณะครู 
ที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ และ ๖/๑ เป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่จำกพระรำช
นิเวศน์มฤคทำยวันเป็นอย่ำงดี 

ค่ำยวิชำกำรอำสำสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์
ศึกษำธรรมชำติกองทัพบก (บำงปู) จ. สมุทรสำคร และ 
ศูนย์อนัรักษ์ป่ำชำยเลนคลองโคน จ. สมุทรสงครำม 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู
และวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

ทัศนศึกษำแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ 
และวัฒนธรรม ณ เมืองโบรำณ จ.สมุทรปรำกำร 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู
และวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนดนตรีสำกล ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูเป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกทีมวิทยำกรและนักเรียน
ผู้ช่วยวิทยำกรมีทักษะและควำมช ำนำญในกำรสอน
ดนตรเีป็นอย่ำงดี 

 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๗๕ 

โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
วันภำษำไทยแห่งชำติ และตำมรอยสุนทรภู่ครูกวี ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 

เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู  
เป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

ห้องเรียนแห่งคุณค่ำห้องสำระภำษำไทย   ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทยเปน็อย่ำงดี 

พัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยจัดกำรเรียนรู้สู่
ครูมืออำชีพ 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทยเป็นอย่ำงดี 

ค่ำยภำษำภูมิปัญญำไทย ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย บุคคลภำยนอก และหน่วยงำน
รำชกำรเป็นอย่ำงดีเป็นอย่ำงดี 

บันทึกรักกำรอ่ำน ๑.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู  
เป็นอย่ำงดี 

ส่งเสริมกำรอ่ำนและแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว(กิจกรรม
หอพัก...รักอ่ำน) 

๑.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู  
เป็นอย่ำงดี 

โรงเรียนส่งเสริมรักกำรอ่ำน ๑.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู  
เป็นอย่ำงดี 

 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๗๖ 

โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 

เป็นอย่ำงดี 
ส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน ๑.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู  

เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำก กกต. จังหวัดก ำแพงเพชร
เป็นอย่ำงดี 

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ๑.  ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครูที่ปรึกษำเป็นอย่ำงดี 
ยิ้ม  ประนม  ก้มขำน  ควำมภูมิฐำน  นักเรียน สว.กพ. ๑.  นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังและเกิดควำมตระหนัก 

สำมำรถแสดงออกได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
๒.  ครูมีส่วนร่วมในกำรปลูกฝัง และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
๓.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 

TO  BE  NUMBER  ONE  (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยำเสพ
ติด) 
 

๑.  นักเรียนได้ให้ควำมสนใจและเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัด
ขึ้นอย่ำงหลำกหลำย 
๒.  ครูให้โอกำสนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
ด้ำนต่ำงๆ และได้ส่งเสริมต่อโดยกำรน ำไปฝึกซ้อมและ
ส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับต่ำงๆต่อไป 
๓.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
 

๑. นักเรียน และบุคลำกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ก ำแพงเพชรให้ควำมร่วมมือ 
เป็นอย่ำงดี 

ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒. นักเรียน และครูกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ก ำแพงเพชร 
ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

โครงงำนวิทยำศำสตร์ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู  
เป็นอย่ำงดี 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๗๗ 

โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
วันส ำคัญ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 

เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู  
บุคคลภำยนอก และหน่วยงำนรำชกำรเป็นอย่ำงดี 

เทิดทูนสถำบัน ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู  
บุคคลภำยนอก และหน่วยงำนรำชกำรเป็นอย่ำงดี 

ค่ำยคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
(Math Camp II) 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

ค่ำยวิทยำศำสตร์ทำงทะเล และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ จ.ชลบุรี 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

กำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติ และวัสดุ 
ในท้องถิ่น เพื่อสร้ำงทักษะอำชีพให้แก่นักเรียน 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน และวิทยำกรเป็น
อย่ำงดี 

อบรมครูเพื่อเพิ่มควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครูเป็นอย่ำงดี 

ธนำคำรโรงเรียน ๑.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน และทีมบริหำร
ธนำคำรโรงเรียนเป็นอย่ำงดี 

เศรษฐกิจพอเพียง ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน และคณะครู 
เป็นอย่ำงดี 
 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๗๘ 

โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ทบทวนควำมรู้ สำนฝันสู่รั้วมหำวิทยำลัย ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 

เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู  
เป็นอย่ำงดี 

วันส ำคัญของลูกเสือ-เนตรนำรี 
 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเป็นอย่ำงดี 

ค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓) 
 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเป็นอย่ำงดี 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 
 

๑.  ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 
๒.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 

ประชุม อบรม สัมมนำ กลุ่ม ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครูเป็นอย่ำงดี 

สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู 
เป็นอย่ำงดี 

กำรแข่งขันกีฬำสีภำยในโรงเรียน 
 

๑.  นักเรียนให้ควำมสนใจกิจกรรมกีฬำสี 
๒.  ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกทำงโรงเรียน 
และคณะครู 
๓.  ได้รับกำรสนับสนุนจำกร้ำนค้ำทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน 
๔.  คณะครูมีส่วนในกิจกรรมอย่ำงทั่วถึง 
๕.  นักเรียนแบ่งหน้ำที่กำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 

 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๗๙ 

โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ค่ำยเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมจีน  Chinese  Day  
Camp 

 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

แข่งขันตอบปัญหำทำงกำรศึกษำผ่ำนรำยกำรโทรทัศน์ 
“เวทีคนเก่ง” ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ 
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียนเป็นอย่ำงดี 

ค่ำยภำษำอังกฤษ“สะกิดต่อมควำมกล้ำ”   
 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

พัฒนำห้องกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศเป็นอย่ำงดี 

วันคริสต์มำส  Christmas Day ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศเป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
เป็นอย่ำงดี 

ทัศนศึกษำเยือนแหล่งรวมใจ ศูนย์รวมไทย
รัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

จิตอำสำ ๑.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียนเป็นอย่ำงดี 
๒. ได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่กิจกรรมจิตอำสำ
เป็นอย่ำงดี 

ประชำสัมพันธ์ ๑.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียนเป็นอย่ำงดี 
๒. ได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่กิจกรรม
ประชำสัมพันธ์เป็นอย่ำงดี 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๘๐ 

โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
พัฒนำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 

เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครูเป็นอย่ำงดี 

ทัศนศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๓ 
ตำมโครงกำรเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่ำงมีคุณภำพ 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

ทัศนศึกษำเปิดหวูดต ำนำนอลังกำรสมเด็จพระนเรศวร  
หวนร ำลึกสงครำมโลก คร้ังที่ ๒                       
 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

ทัศนศึกษำเยือนแหล่งรวมใจ ศูนย์รวมไทย
รัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครูกลุ่มสำระสุขศึกษำ
และพลศึกษำเป็นอย่ำงดี 

แข่งขันทักษะทำงวิทยำศำสตร์ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์และเป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นอย่ำงดี 

ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (กลุ่มสำระสังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู กลุ่มสำระ
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมและเป็นอย่ำงดี 
๓.  ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นอย่ำงดี 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๘๑ 

โครงกำร/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้อำเซียน ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 

เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู 
เป็นอย่ำงดี 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบงำนแผนงำน
ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและระบบควบคุม
ภำยใน 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครูเป็นอย่ำงดี 

พัฒนำงำนควบคุมภำยในสถำนศึกษำ ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครูเป็นอย่ำงดี 

เยือนถิ่นธรรมชำติ ลือเลื่องพระเจ้ำตำกเกรียงไกร 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๓ 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำครบวงจรเขื่อนภูมิพล 
ตำมแนวพระรำชด ำริ 

๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
และคณะวิทยำกรเป็นอย่ำงดี 

นิทรรศกำรเรียนรู้สู่โลกวิชำกำร ๑.  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกโรงเรียน 
เป็นอย่ำงดี 
๒.  ได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียน และคณะครู  
เป็นอย่ำงดี 

 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ 

โครงการ/ กิจกรรม สาเหตุ 
ปัจฉิมนิเทศ มีกิจกรรมอ่ืนแทรก ส่งผลให้ระยะเวลำไม่เหมำะสม 
ค่ำยวิทยำศำสตร์พอเพียง มีกิจกรรมอ่ืนแทรก ส่งผลให้ระยะเวลำไม่เหมำะสม 
เสียงตำมสำยด้วยสำระภำษำไทย ระยะเวลำไม่เหมำะสม 
 
 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๘๒ 

๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
       ๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   จุดเด่น  

 ๑.  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีร่ำงกำยแข็งแรง สมส่วน ได้รับกำรดูแลด้ำนโภชนำกำรที่ดี 
มีกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยผ่ำนกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ผู้เรียนสำมำรถเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุม
ได้อย่ำงหลำกหลำย ตำมควำมสำมำรถ ควำมสนใจ ทั้งศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณศิลป์ นันทนำกำร ส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันทั้งระดับกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเน่ือง สร้ำงชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน  

 จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑.  ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET) ในปีกำรศึกษำ  
๒๕๕๘  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และมัธยมศกึษำปทีี่ ๖ มีจ ำนวนผู้เรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำขีดจ ำกัดล่ำง
ของค่ำเฉลี่ยระดับชำติเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีระดับคุณภำพพอใช้ 

ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 ๑.  ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรมีกำรวำงแผนงำนพัฒนำวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ มอบหมำยงำน
ให้คณะครูรับผิดชอบและก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด ด ำเนินงำนโดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ทั้งยังมีกำรอบรมพัฒนำ 
ให้ควำมรู้กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู ผู้เรียน และขยำยผลน ำควำมรู้ไปสู่
ผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรประสบควำมส ำเร็จ  มีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป นอกจำกนี้ยังได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้ำนกำรสนับสนุน
งบประมำณแก่โรงเรียน ท ำให้โรงเรียนมีระบบสำธำรณูปโภคและเทคโนโลยีต่ำงๆที่ทันสมัย มำใช้ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ  กำรบริหำรจัดกำรในงำน ๔ ฝ่ำยมีประสิทธิภำพ คล่องตัว เป็นระบบ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตร และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  

๒.  สถำนศึกษำมีกำรวำงระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้มี      
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ำร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยอยู่ในรูปแบบคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ มีกำรวำงแผนจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำครอบคลุมทุกมำตรฐำนของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้ถูกต้องทันสมัย 
ทันต่อกำรใช้งำน มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน มีคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผล 
ในที่ประชุมครูเป็นประจ ำทุกเดือน มีกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/ โครงกำร   
แล้วจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณะชน และรำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด มีกำรน ำผล
กำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไปอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ   



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๘๓ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน ำผลกำรประเมินผู้เรียนมำวำงแผนเพื่อพัฒนำผู้เรียนโดยกำรจัดสอน 
ซ่อมเสริม หรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน อย่ำงต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน อีกทั้งมีกำรติดตำม
ผลกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้  จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดท ำหรือจัดหำสื่อที่น่ำสนใจ 
ทันสมัย และเอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๒.  ส่งเสริมให้ครูจดบันทึก  ตรวจสอบเอกสำร  กำรประเมินผลด้ำนกำรเรียน กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์
และเขียน อย่ำงมีระบบ และน ำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ชัดเจนมำกขึ้น  
   ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 

 ๑.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ทรำบรมรำชชนนี จำกสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เอ้ือต่อโรงเรียน คือชุมชนและผู้ปกครองให้กำรสนับสนุน  
กำรท ำกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี 
 ๒. โรงเรียนมีกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
 ๓.  โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงประสำนงำนและให้บริกำรควำมรู้แก่ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง  องค์กรทำงศำสนำ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ่ืนๆ ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญกำรศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

ให้กว้ำงขวำงมำกขึ้น เพื่อจะได้ศึกษำจำกประสบกำรณ์ตรงมำกขึ้น  
    ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
    จุดเด่น  

 ๑.  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก ำแพงเพชร ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มีสัมมำคำรวะตำมแบบอย่ำง
ประเพณีไทย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.  ควรเน้นกำรฝึกรูปแบบกำรไหว้ที่ถูกต้อง เหมำะสมกับบุคคล และกำลเทศะให้กับนกัเรียนทุกคน 

    ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 ๑.  นักเรียนประดิษฐ์งำนหัตถศิลป์ตำมงำนพระรำชด ำริและเห็นคุณค่ำของงำน 
 
 



                              รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก ำแพงเพชร  หน้ำ ๑๘๔ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.  ควรส่งเสริมกำรประดิษฐ์งำนหัตถศิลป์ให้กับนักเรียนทุกคน และเผยแพร่สู่ชุมชนใหก้ว้ำงขวำง
ยิ่งขึ้น  
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 กำรด ำเนินกำรพัฒนำในอนำคต คือ กำรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑  อีกทั้งจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยในหลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย รวมทั้งส่งเสริมให้ครูจัดท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  สนับสนุนกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงเป็น
ระบบ สร้ำงบรรยำกำศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข มุ่งให้เป็นโรงเรียนที่มีสภำพแวดล้อมดีเด่นและส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
๔.  ความต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือ 
 โรงเรียนยังมีควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือสนับสนุนด้ำนงบประมำณ และกำรระดมทรัพยำกรจำกท้องถิ่น 
มำช่วยในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนรู้ และงบประมำณเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินกิจกรรม/ โครงกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานท่ี ๑ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
 และมีสุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก่าลังกายสม ่าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒มีน ่าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ป้องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้
โทษ และหลีกเลี ยงตนเองจากสภาวะ 
ที เสี ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ  
และปัญหาทางเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕มีมนุษยสัมพันธ์ที ดี 
และให้เกียรติผู้อื น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการตามจินตนาการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
บ่งชี้ท่ี ๒.๒เอื ออาทรผู้อื นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที แตกต่าง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื อต่าง ๆ รอบตัว 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั งค่าถาม เพื อค้นคว้าหาความรู้
เพิ มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน่าเสนอผลงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๔ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑สรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง 
และดู และสื อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ ความคิดริเริ มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๕ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี ย
แต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
ส่าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๖ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑วางแผนการท่างานและ
ด่าเนินการจนส่าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓ ท่างานร่วมกับผู้อื นได้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๔ มีความรู้สึกที ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี ยวกับอาชีพที ตนเองสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๗ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ครูมีการก่าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 



ที พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ ครูใช้สื อและเทคโนโลยี 
ที เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมิน 
ที มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖ ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการเรียน 
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที ตนเอง
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที ดีและเป็นสมาชิกที ดีของสถานศึกษาตัว
บ่งชี้ท่ี ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอน 
ตามวิชาที ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
มาตรฐานท่ี ๘ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า 
และความคิดริเริ มที เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการ
และการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ่านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๖ ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า 
ค่าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
มาตรฐานท่ี ๙คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที ตามที ระเบียบก่าหนด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒คณะกรรมการสถานศึกษา
ก่ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื อนการ
ด่าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 
 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑๐สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒จัดรายวิชาเพิ มเติม 
ที หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม 
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 



 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๔สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๕นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม ่าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๖จัดระบบดูแลช่วยเหลือที มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ ง
อ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้
ส่าหรับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒จัดโครงการ กิจกรรมที 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓จัดห้องสมุดที ให้บริการสื อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที เอื อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑๒สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ก่าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒จัดท่าและด่าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที 
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๔ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๕น่าผลการประเมินคุณภาพ 
ทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๖จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั งผู้ที 
เกี ยวข้อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร 
ที เกี ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔การพัฒนาสถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑จัดโครงการ กิจกรรมที 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
“ยิ้ม  ประนม  ก้ม  ขาน  ความภูมิฐาน   

นักเรียน  สว.กพ.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ผลการด่าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย และพัฒนาดีขึ นกว่าที ผ่านมา 
       “สืบสานงานพระราชด าริ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท ำ 
 
ท่ีปรึกษำ 
นายนเรศ  อินทปัตย์      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
    สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
คณะท ำงำน 

๑.  นายสมบัติ  ตันเจริญ     ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
๒.   นายสุรพงษ์   แสงแก้ว   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
๓.   นางจรรยา   วงษ์อยู่   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
๔.   นายเพิ่มวิทย์   กฤษณาบรรพต  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
๕.  นางนันทิยา  บุตรดี   หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ 
๖.  นางชญาภา  นิวาสประกิจ  หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร 
๗.  นางสาวขนิษฐา  นาคน้อย  หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
๘.  นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติสุดาเกื้อกูล หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
๙.  นางโชติกา  พัฒนไพศาลวงศ์  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๐.  นางอรสา  อิ่มใจ   ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๑.  นางรัตนา   สุบิน      ครู คศ. ๓ 
๑๒.  นางนวล  พวงมาลี   ครู คศ. ๒ 
๑๓.  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  บุรีหลง  ครู คศ. ๓ 
๑๔.  นายสาโรจน์  บุญเนรมิต  ครู คศ. ๒ 
๑๕.  นางวาสนา   วิชชุวรนันท์   ครู คศ. ๒ 
๑๖.  นางละมัยรักษ์  ก้องเกรียงไกร ครู คศ. ๓ 
๑๗.  นายวรวุธ   บุดสีทา   ครู คศ. ๓ 
๑๘.  นางสาลี่   อุตมา   ครู คศ. ๒ 
๑๙.  นายสมควร   ภู่ทอง   ครู คศ. ๓ 
๒๐.  นายสวาท  โชติ   ครู คศ. ๒ 
๒๑.  นางประมวลทรัพย์   เนียมสุ่ม ครู คศ. ๓ 
๒๒.  นางประทุมพร  วงษ์จ่า  ครู คศ. ๒ 
๒๓.  นางฉายนันท์  อินทรสูต  ครู คศ. ๓ 
๒๔.  นางศศิธร  ปรมะ   ครู คศ. ๓ 
๒๕.  นางวิยะดา  เซี่ยงหลิว  ครู คศ. ๒ 
๒๖.  นางจงกล   ทาโว   ครู คศ. ๒ 
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๒๗.  นางสาวพรสุภา  อ่ิมเนย  ครู คศ. ๒ 
๒๘.  นางมณีรัตน์  ธรรมสกุล                   ครู คศ. ๒ 
๒๙.  นางสาวทิวา  สุระเดช  ครู คศ. ๒ 
๓๐.  นางอนามิกา  คงเพชรศักดิ์  ครู คศ. ๒ 
๓๑.  นางจุฑาทิพย์   ค าบันลือ  ครู คศ. ๒ 
๓๒.  นางสาวอังสุมาลิน  ยิ้มสนิท  ครู คศ. ๒ 
๓๓.  นางภาสินี  บุตรพลอย  ครู คศ. ๒ 
๓๔.  นายคุณากร  อ่ิมเนย   ครู คศ. ๒ 
๓๕.  นางลัดดาวัลย์  พลอาจ  ครู คศ. ๒ 
๓๖.  นายสิทธิพร  พลอาจ         ครู คศ. ๒ 
๓๗.  นางสาวทิพวัลย์  อ่อนเกตุ  ครู คศ. ๒ 
๓๘.  นางปราริชาติ  น่วมอินทร์  ครู คศ. ๒ 
๓๙.  นายนพพร  บัวคลี่   ครู คศ. ๑ 
๔๐.  นายณัฐวัฒน์  ศรีไพรสนธ์  ครู คศ. ๑ 
๔๑.  นายกิตติศักดิ์  ศรีพารา  ครู คศ. ๑ 
๔๒.  นายวิสันต์   ชัยฤทธิ์  ครู คศ. ๑ 
๔๓.  นางสาวนันทวัน  ขวัญศรีทองมั่น ครู คศ. ๑ 
๔๔.  นายปกรณ์  เกตนานนท์  ครูผู้ช่วย 
๔๕.  นายทัพไท   พร้อมเพรียง  ครูผู้ช่วย 
๔๖.  นางสาวดารากรณ์  นาคสุกเอ่ียม ครูผู้ช่วย 
๔๗. นายทนง  คงรอด   ครูผู้ช่วย 
๔๘.  นางสาวศิรินทรา  น่วมอินทร์ ครูผู้ช่วย 
๔๙.  นายธวัชชัย  ต ามะ   ครูผู้ช่วย 
๕๐.  นายวัฒนา     เจริญสุข  พนักงานราชการ 
๕๑.  นายกิตติพัศ    เชื้อเขตรกิจ  พนักงานราชการ 
๕๒.  สิบเอกสิทธิชัย     จันทศรี  ครูอัตราจ้าง 
๕๓.  นางสาวศิรินญา    บัวส าลี    ครูอัตราจ้าง 
              
 
 
 
 

                             รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ก าแพงเพชร   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก  
- คณะผู้จัดท า 

             - ส าเนาค าสั่งโรงเรียนฯ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
                การศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

            - ส าเนาค าสั่งโรงเรียนฯ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
                                               ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                      - ประมวลภาพกิจกรรม 
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