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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผู้จัดทา : ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
บทนา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 109..หมู่..6.ตาบลไผ่ขวาง..อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี....สังกัด..สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน ป๎จจุบัน มีบุคลากรสาย
บริหาร 4 คน ข้าราชการครู 114 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอน 10 คน ครูจ้างสอนต่างชาติ 6 คน
ครูดูแลหอพัก 2 คน เจ้าหน้าที่สานักงาน 4 คน ลูกจ้างประจา 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 28 คน รวมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 171 คน มีนักเรียนจานวนทั้งสิ้น 2,291 คน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539
โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการจัดตั้งโรงเรียนที่มีลักษณะเดียวกับโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย
ซึ่งผลิตนักเรียนที่มีระเบียบวินัย มีจรรยามารยาทเรียบร้อย มีความเป็นผู้นา เป็นสุภาพบุรุษ มีร่างกายแข็งแรง
มีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี โดยจัดตั้งขึ้นในเขตการศึกษาต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตการศึกษา 5 ได้รับการพิจารณาจาก
กรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามโดยใช้ชื่อโรงเรียนครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี ตาบลไผ่ขวาง อาเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี” ต่อมาภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน
นามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี” เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พร้อมกันกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในจังหวัดอื่นอีก
8 โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตาหนักสวนกุหลาบ) โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ชัยภูมิ.และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

ข
ผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้ดาเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาที่ดีโดย
ใช้รูปแบบโมเดลที่เป็นแบบเฉพาะของโรงเรียน และยึดแนวทางการดาเนินงานตามกฎกระทรวง เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สาหรับในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

2. ข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ โรงเรียนมีจานวนบุคลากรที่เพียงพอในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ
ทั้งจากที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้จัด หรืออบรมผ่านระบบออนไลน์ สามารถนาความรู้มาใช้ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แก้ป๎ญหาของนักเรียนในห้องเรียน อีกทั้งโรงเรียนมีความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่ มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ มีสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี มีความพร้อมด้าน
สัญญาณ Internet โดยโรงเรียนได้ใช้ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อแบบ Dial line เป็นแหล่งเรียนรู้และการสืบค้น
ข้อมูล มีระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีหนังสือเรียน หนังสือ
เสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่สะอาด ร่มรื่น ภายใน
ห้องเรียนมีระเบียบ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการติดตาม
แก้ป๎ญหาของนักเรียน นอกจากนั้น ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาให้กับ
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นักเรียนและดูแลเอาใจใส่การเรียนของนักเรียนเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ทักษะ
การสืบค้น และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีระเบียบวินัย มีมารยาทและมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตดี มีทักษะด้านดนตรีและกีฬา
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยสาหรับนักเรียนและกิจกรรมรักการอ่าน
ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยจัดครูผู้สอนชาวต่างชาติสอนในทุก
ระดับชั้น ทักษะด้านการคิดคานวณจากผลการทดสอบโอเน็ตมีนักเรียนได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน แสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารเป็นอย่างดี
2. มีการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning : PBL)
มีการนาไปใช้ และเผยแพร่ผลงานทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน จนได้รับรางวัลระดับประเทศ และ
นานาชาติ ทาให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ป๎ญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอก
กรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อ
นามาวางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และกาหนดเปูาหมายในอนาคตได้อย่างมี
เหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงการ โครงงานหรือรายงาน ชิ้นงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนาไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบ
แผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
3. มีการจัดทาระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับการใช้
งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน ทาให้นักเรียนสามารถนาระดับคะแนนไปใช้พัฒนา
ตนเองได้
4. ผู้เรียนจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด
รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์เปูาหมายของ
สถานศึกษา
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5. มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพตามความ
สนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรมชุมนุมวิชาการ เช่น ชุมนุมจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ชุมนุมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
6. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรม
บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม ลงสู่การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝ๎งคุณธรรม
จริยธรรม ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน
7. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และรายวิชา
เพิ่มเติมเสริมทักษะด้วย ตลอดจนจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน สามารถสร้างผลงาน
และมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.0 เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นาเสนอ
ผลงานได้ด้วยความมั่นใจในตนเอง เผยแพร่ผลงาน นาผลงานและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทากิจกรรม
อื่น ๆ ได้อย่างดี ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น
8. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแี ละสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้แก่ การปลูกฝ๎งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว
ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 – 6 ด้วยกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมค่ายคุณธรรม การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน
การจาลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ป๎ญหา การช่วยเหลือ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) เป็นต้น
9. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมมหกรรมกีฬาและดนตรี
กาญจนาเกมส์ ทาให้มีการพัฒนาสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้านคือ ด้านดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบหายในและหลอดเลือด
ด้านความอดทนและแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการประเมินซ้า เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียนเรียนรู้
และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้ความร่วมมือ
ต่อสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีสวนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. มีการกากับติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
4. มีการนาผล/ข้อมูลที่ได้จากการกากับติดตามมาปรับปรุง/พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขป๎ญหาของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย
6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
7. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย ยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรในอนาคต
8. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน
นวัตกรในอนาคต
9. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือ
ตามทีโ่ รงเรียนจัด
10. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา
12. สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความปลอดภัย
13. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ใช้เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และคิดเป็นระบบ
3. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. ควรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ของผู้เรียน เช่น
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แบบสอบถามในรูป google form เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์ผลมากยิ่งขึ้น
2. ครูบางส่วนยังใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว หากมีการติดต่อสื่อสาร
กับนักเรียนและสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นจะช่วยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้นได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. พัฒนาระบบการนาแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์
2. การประชุม ติดต่อ สื่อสารเพิ่มช่องทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง
3. ควรกากับติดตาม รายงาน ประเมินผลการดาเนินการด้วยระบบออนไลน์
4. นาระบบการสื่อสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ในระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่มี
คุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5. ควรมีวัสดุครุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ และเพิ่มห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับกับจานวนนักเรียน
ในอนาคต
6. ควรมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อรองรับกับจานวนนักเรียนในอนาคต
7. ขาดอัตรากาลังในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ป๎จจุบันโรงเรียนต้องใช้งบเพื่อจ้างครูสอนเอง)
8. เพิ่มอาคารสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม รองรับกับจานวนนักเรียนในอนาคต
9. จานวนครูไม่เพียงพอมีความขาดแคลนในบางสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม
ภาษาต่างประเทศ
10. การสร้างเครือข่ายแสดงตารางการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแบบออนไลน์
11. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
12. ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
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การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมากใน
การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้บริการกับนักเรียนและบุคลากรทุกคน
13. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศจานวนน้อย
14. การให้การดูแลหรือการให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขป๎ญหาไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องรอคิว
เนื่องจากมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญสาขานี้มีน้อย
15. ควรจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มาดูแลระบบหรือแก้ไขป๎ญหาเกี่ยวกับนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ควรส่ งเสริมให้ ผู้เรี ยนได้เรีย นรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้โ ดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
2. ควรเปลี่ยนปูายนิเทศให้เป็นป๎จจุบัน และรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
1. ส่งเสริมการนาโมเดลการบริหารจัดการ “KPSP PERFECT SCHOOL สู่ 5 G” มาเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมการให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ควบคู่กับการสอนแบบปกติเพื่อเตรียมความพร้อม
ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
3. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย
แผน: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย KPSP PERFECT SCHOOL MODEL
KPSP
หมายถึง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
P: Planning
หมายถึง การวางแผนอย่างเป็นระบบ
E: Envision
หมายถึง วิสัยทัศน์ชัดเจน
R: Reaction
หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
F: Flexible
หมายถึง ยืดหยุ่น คล่องตัว พลิกแพลง
E: Efficiency หมายถึง มีประสิทธิภาพ
C: Connection หมายถึง การสร้างเครือข่าย
T: Teamwork หมายถึง การทางานเป็นทีม
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4. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติป๎ญญาอารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
การเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะและความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์เปูาหมาย
5. พัฒนาครู โดยกาหนดให้ครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิและศักยภาพในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก
ของ 3R 8C ส่งเสริมครูในด้านการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยการนาผลการประเมินหรือผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทาสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มาก
ยิ่งขึ้น
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้งห้องเรียน ICT และ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ มีการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศในการพัฒนาเยาวชนให้สู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ ด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ ร่วมกับ
โรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดสกลนคร ฝุายบริหาร
ของโรงเรียนได้มีนโยบายที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ปกครอง และชุมชนที่ส่งนักเรียนเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ โดยใช้รูปแบบโมเดล “KPSP PERFECT
SCHOOL”
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วัตถุประสงค์ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ให้สูงกว่าระดับประเทศ
3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้สูงขึ้น
4. เพื่อสร้างความตระหนัก ความพร้อมให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของการเรียนและการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. เพื่อพัฒนารูปแบบโมเดลการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา และสามารถเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้
จากผลการดาเนินงาน พบว่า
1. จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าในปีการศึกษา 2561
เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ ส่วนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแล้วพบว่า ในระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากป๎จจัยอื่น ๆ ประกอบ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นกว่าในปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ ส่วนในรายวิชา
อื่น ๆ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแล้วพบว่าในระดับประเทศคะแนน
เฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษก็ลดลงเช่นกัน
2. เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าทุกรายวิชามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ
3. เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานในระดับ 3 ขึ้นไปของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไปของปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 จานวน 7 รายวิชา และค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาของปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.42
4. นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่โรงเรียนจัดให้เป็นอย่างดีทุกกิจกรรม ซึ่งดูได้จากการสรุปผลการจัดกิจกรรมของฝุาย/งาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความตระหนัก และเห็นถึงความสาคัญของการเรียนและการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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5. รูปแบบโมเดลการบริหารจัดการ KPSP PERFECT SCHOOL ที่ใช้สามารถส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางต่อยอด ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปได้
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย
จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่ อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การดาเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาลังพัฒนา

สรุปผลการประเมินภาพรวม
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
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คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจาทุกปีเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

(นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ที่อยู่: เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ตาบลไผ่ขวาง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ 72000
สังกัด: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
โทรศัพท์: 035-494715 โทรสาร: 035-494718 E-mail: kpspstaff @hotmail.com
เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ข้อมูลผู้บริหาร
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 081-941-0080
e-mail : wirat.ch@hotmail.com ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 จนถึงป๎จจุบัน
เป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน
2. รองผู้อานวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตาแหน่ง) จานวน 3 คน
2.1 นางสาวสุวัธนา ..เล็กสมบูรณ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขา วัดผลและประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์..081-7057990 E-mail : suwatanalex@hotmail.com
รับผิดชอบ ฝุายบริหารทั่วไป
2.2 นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์. วุฒิการศึกษาสูงสุด. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) .
สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์..081-9852021 E-mail : newkai_kai@hotmail.com
รับผิดชอบ ฝุายอานวยการ
2.3 นางพัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์ วุฒิการศึกษาสูงสุด .ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) .
สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์..094-5638916 E-mail : PATNATTA1960@hotmail.com
รับผิดชอบ ฝุายกิจการนักเรียน
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3. ข้อมูลครูและบุคลากร
3.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

1

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ

59

34

2

นางสาวสุวัธนา เล็กสมบูรณ์

59

36

3

นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์

54

31

4

นางพัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์

59

14

5

นายวิชา อุ่นวรรณธรรม

57

35

6

นางปฏิมา ขาเจริญ

55

31

7

นางญาณิศา มีทองคา

52

25

8

นางสุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม

58

30

9

นายธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า

56

32

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา
รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา
รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

-

-

42

ค.ม.

วัดผล/ประเมินผล
การศึกษา

-

-

18

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

-

-

36

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

-

-

18

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

18

62

ศษ.ม.

หลักสูตรและวิธีสอน

คณิตศาสตร์

18

72

กศ.ม.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

20

36

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

18

62

กศ.บ.

การวัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

18

54
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

10

นางอภิรดา มุขโต

37

11

ครู/ชานาญการ

กศ.ม.

การวิจัยและสถิติ

คณิตศาสตร์

22

86

11

นางบุศรา อิ่มทรัพย์

42

18

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

กศ.ม.

การมัธยมศึกษา

คณิตศาสตร์

18

102

12

นางสาวสราญจิตร วงษ์ทองดี

36

10

ครู/ชานาญการ

กศ.ม.

การวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา

คณิตศาสตร์

21

104

13

นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี

54

28

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

18

74

14

นางสาวปารวัณ รัตนทองคง

30

6

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

18

62

15

นางสาววาสนา ล้อมวงษ์

40

16

ครู/ชานาญการ

กศ.ม.

การสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

20

92

16

นายธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์

28

3

ครู

กษ.บ.

การสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

20

54

17

นางสาวนิชาภา เดชบุญ

27

3

ครู

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

20

48

18

นางรุจจิรัช ภักมี

33

10

ครู/ชานาญการ

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์

22

80

19

นางสาวสร้อยสุณี ม่วงพันธ์

31

2

ครู

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

20

18

20

นางสาวธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล

41

1

ครูผู้ช่วย

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์

18

48

21

นางสาวรษิกา น้าใจดี

34

10

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

20

64

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

4
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ

22

นายรังสันติ์ บุญเทียน

56

31

23

นางสาวแสงเดือน เขียวฉอ้อน

58

28

24

นางรวีวรรณ จันทร์จริยากุล

60

38

25

นางสาเริง พิมพ์พันธุ์

53

28

26

นางสาวอรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร

45

22

27

นางกัญญาภัทร คาภิภาค

37

12

ครู/ชานาญการ

28

นายธนพัฒน์ มุขโต

39

13

ครู/ชานาญการ

29

นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์

34

8

ครู/ชานาญการ

30

นางสาวศศิวิมล นาคสุวรรณ

35

8

ครู

31

นายคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม

53

25

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

วุฒิ
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
วท.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.ม.
ศษ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เคมี
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
บริหารการศึกษา
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
ฟิสิกส์ศึกษา
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
ฟิสิกส์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

20

8

21

56

21

6

22

84

23

36

23

16

20

80

22

86

20

40

21

36
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

32

นางสาวขนิษฐา ปานชา

37

7

ครู/ชานาญการ

วศ.ม.

วิศวกรรมเคมี

33

นางสุธามาศ ทวีศรี

31

7

ครู

ศษ.ม.

นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้

34

นางสาวิตรี ถีระแก้ว

34

7

ครู/ชานาญการ

วท.ม.

เคมีอินทรีย์

35

นายปิยะณัฐ บ่อพิมาย

27

3

ครู

วท.ม.

ฟิสิกส์ศึกษา

36

นางอัญณิการ์ ตู้พิจิตร

33

6

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

37

นางสาวปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ

27

3

ครู

ศษ.บ.

38

นางสาวกิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์

29

5

ครู

กศ.บ.

39

นายวิศรุต ศรีนวล

34

10

ครู/ชานาญการ

วท.ม.

ฟิสิกส์ศึกษา

40

นางเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์

44

15

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

41

นางสาวพิมพิมล จรเข้

36

8

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา
(5 ปี)

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

22

66

21

24

21

104

20

84

18

24

23

80

21

48

21

180

21

40

22

32

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

6
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

42

นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง

36

8

ครู/ชานาญการ

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

43

นายบุญชู กระฉอดนอก

28

3

ครู

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

44

นายภธรเดช วสุวีรกร

40

8

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

45

นางสาวนฤมล มีมุข

25

1

ครูผู้ช่วย

คบ.

คอมพิวเตอร์

46

นางสาวชนกกมล เนียมวรรณ์

34

9

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

18

42

47

นางวรรณดี ทิวาวงษ์

53

27

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

21

72

48

นางกานต์มณี คงเกื้อ

53

31

ศษ.ม.

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

17

54

49

นางพิชญา จริยบุณสุข

57

30

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

19

30

50

นางกาญจนา เทพคุณ

57

32

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

20

24

51

นางสาวศนิชา คุ้นประเสริฐ

59

29

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

21

78

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

19

26

24

48

23

41

22

63

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

7
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

52

นางภัทรวดี บุญเชื้อ

52

30

53

นางกันนิกา อนุช

45

22

54

นางสาวนิศาชล ประทีปทอง

34

10

55

นางอริญรดา จับทอง

56

56

นางสาวศศิประภา กาฬภักดี

57

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

21

54

ศษ.บ.

เทคโนโลยีการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

15

78

ครู/ชานาญการ

คศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

21

30

30

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

19

78

35

5

ครู

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาต่างประเทศ

22

42

นางสาวณภัทธิรา เจริญวิมล

32

4

ครู

ศศ.บ.

ภาษาญี่ปุน

ภาษาต่างประเทศ

19

54

58

นายบัณฑิต ขอสกุล

36

9

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

21

36

59

นางสุนันทา มูลน้าอ่าง

33

3

ครู

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

21

48

60

นางสาวครองขวัญ ฉิมณรงค์

29

2

ครู

อ.บ.

ภาษาเกาหลี

ภาษาต่างประเทศ

21

45

61

นางสาวพรเพ็ญ ศรีดอกคา

24

6 เดือน

ครูผู้ช่วย

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

17

18

62

นางบังอร จาปาเงิน

54

30

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ภาษาไทย

15

68

63

นางนวพร จุยประเสริฐ

59

29

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

15

6

ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

8
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

64

นางสาวธันยสร ศรีธัญญา

55

24

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

17

18

65

นางกานต์รวี ชูกิตติกุล

60

23

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

14

18

66

นางสาวสาเรียง บัวนาค

57

36

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

15

18

67

นายอาทิตย์ เอกลาภ

38

10

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

18

62

68

นางสาวณัฐวดี ธาตุดี

29

5

ครู

ศษ.ม.

การสอนภาษาไทย

ภาษาไทย

17

36

69

นางสาวผกากรอง เอี่ยมป๎้น

28

3

ครู

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

17

24

70

นางสาวสุพรรณษา พวงวงษ์

39

7

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

18

64

71

นายเฉลิมยศ ญาดี

31

7

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

19

64

72

นายจักรวัฒน์ อ่าพุทรา

41

9

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

17

34

73

นางสาวกรรณิการ์ ขุมทอง

27

5 เดือน

ครูผู้ช่วย

ค.บ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

18

6

74

นางสาวชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์

55

25

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

กศ.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

16

64

ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

9
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

75

นางสาวอรุณี อรเอี่ยม

56

26

76

นางคาศรี สร้อยสุวรรณ์

49

25

77

นางสาวสาเนียง อรุณรุ่ง

56

33

78

นายสนชัย ศรีโมรา

56

31

79

นางสาวอรทัย แต่งงาม

51

24

80

นายธนัทพล คุณาวิศรุต

39

12

81

นายอาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา

36

82

นายเอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน

83
84

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ

วุฒิ

สาขาวิชา

ค.บ.

สังคมศึกษา

ค.บ.

สังคมศึกษา

ศศม.

การสอนสังคมศึกษา

วท.บ.

เกษตรกรรม

ศศ.บ.

พัฒนาชุมชน

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

10

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

30

4

ครู

ค.บ.

สังคมศึกษา

นางถิรดา สะราคา

34

3

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์

26

3

ครู

กศ.บ.

สังคมศึกษา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

17

64

20

48

17

64

15

72

17

48

19

48

20

60

20

64

17

56

20

48

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

10
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

85

นางทัศนารินทร์ นกสกุล

33

2

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ.

ไทยคดีศึกษา

86

นางสาวกนกกร ไร่คลองครุ

28

2

ครูผู้ช่วย

ร.ม.

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

87

นางสาวนรีรตั น์ คงชาตรี

27

8 เดือน

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

สังคมศึกษา

88

นางประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ

60

38

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

การงานอาชีพ

13

32

89

นางรัตนา นวีภาพ

58

33

ศษ.ม.

การประเมินการศึกษา

การงานอาชีพ

20

12

90

นายนิทัศน์ เอี่ยมสอาด

57

33

ค.บ.

ออกแบบ/ก่อสร้าง

การงานอาชีพ

14

6

91

นางสาวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์

54

28

คอ.ม.

บริหารอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา

การงานอาชีพ

14

30

92

นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล

60

36

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

การงานอาชีพ

16

6

93

นางบุญปลูก เขียนดี

51

25

วท.บ.

ศึกษาศาสตร์เกษตร

การงานอาชีพ

18

63

94

นายยุทธนา อิ่มทรัพย์

44

21

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

การงานอาชีพ

17

12

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

20

64

17

46

17

24
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11
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

95

นางสาวสวลี มะยุรา

51

23

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

การงานอาชีพ

18

12

96

นางสาวอรริษา พัฒนมาศ

37

2

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

การงานอาชีพ

16

30

97

นางณัฐหทัย เรือนทอง

37

2

ครู

บช.บ.

การจัดการทั่วไป

การงานอาชีพ

16

25

98

นายธงชาญ ภูฆัง

59

35

ค.บ.

พลศึกษา

13

8

99

นายธนัช อินทแสน

56

30

ค.บ.

พลศึกษา

26

8

100

นายจตุพร เคนผาพงษ์

37

4

ครู

กศ.บ.

พลศึกษา

28

6

101

นางสาวทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล

27

3

ครู

ศษ.บ.

พลศึกษา

18

48

102

นายวณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล

36

8

ครู/ชานาญการ

ศศ.ม.

การบริหารการศึกษา

24

96

103

นายสมพงษ์ ศรีขวัญเมือง

25

6 เดือน

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

พลศึกษา

22

24

104

นายทัศนัย บุญลือ

37

8

ครู/ชานาญการ

กศ.บ.

ดุริยางคศาสตร์

ศิลปะ

20

30

105

นางวันเพ็ญ กิติชัยชาญ

58

36

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ป.กศ.สูง

นาฏศิลป์

ศิลปะ

21

80

ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

106

นางสาวศศิประภา ยาวีระ

38

8

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ศิลปะ

25

18

107

นายศุภดล ดลโสภณ

59

36

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

กศ.บ.

ดุริยางคศาสตร์

ศิลปะ

24

24

108

นางดวงพร อุทรทวิการ ณ
อยุธยา

49

8

ครู/ชานาญการ

ศศ.ม.

ดนตรีศึกษา

ศิลปะ

29

36

109

นายขวัญชัย ตู้พิจิตร

33

10

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ศิลปะ

20

24

110

นางสาวเสาวรส พันธ์พืช

30

2

ครู

ศษ.บ.

นาฏศิลป์ไทยศึกษา

ศิลปะ

23

12

111

นายประวิทร ตรีเพ็ญมาลย์

58

32

ครู/ชานาญการ

ศษ.บ.

ศิลปหัตถกรรม

ศิลปะ

17

6

112

นายอรรถวุฒิ เอมโกษา
(ช่วยราชการ)

30

3

ครู

ศป.บ

ดนตรีสากล

ศิลปะ

23

36

113

นางศิริรัตน์ แพโชติรัตนะกุล

59

38

กศ.บ.

การแนะแนว

20

24

114

นางนันทยา ดลโสภณ

59

36

กศ.บ.

การแนะแนว

19

24

115

นางสาวชญาภา พินิจการ

50

25

กศ.ม.

จิตวิทยาการแนะแนว

10

48

116

นางสาวอรุณยี ์ พิทักษ์

35

2

ศษ.บ.

การแนะแนว

23

30

ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครู

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

117

นางสาวนัทชลิดา พุ่มก๋ง

42

8

ครู/ชานาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

118

นางสาวปานน้อย แพ่งบรรเทา

42

3

ครู

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์

119

นางสาวศันสนีย์ บาเปีย

37

-

พนักงาน
ราชการ

บธ.บ.

บัญชี

การงานอาชีพ

12

6

120

นางสาวธณารัตน์ คงแจ่ม

25

-

ครูอัตราจ้าง

ศษ.บ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

22

6

121

นางสาวเนตรนภิส สุขปลั่ง

28

-

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

20

18

122

นางสาวอาภาภรณ์ บุญอนันต์

29

-

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

21

24

123

นายถนอมศักดิ์ พงษ์ช้างอยู่

28

-

ครูอัตราจ้าง

คบ.

ดนตรีสากล

ศิลปะ

19

6

124

นายทรงพล ทองดอนเกีย

41

-

ครูอัตราจ้าง

คบ.

พลศึกษา

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

12

6

125

นายสามารถ สาอางจิตร

28

-

ครูอัตราจ้าง

ศศ.บ.

ดนตรีคตี ศิลป์ไทยศึกษา

ศิลปะ

24

6

126

นางสาวสานิตย์ คงปรีพันธุ์

35

-

ครูอัตราจ้าง

บธ.บ

การจัดการทั่วไป

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

12

20

127

นางสาวพนิดา สุวรรณเวช

32

-

ครูอัตราจ้าง

บธ.บ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การงานอาชีพ

12

6

ที่

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

28

30

28

30
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ/
ปี

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

-

ครูอัตราจ้าง

คบ.

ครูอัตราจ้าง

คบ.

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)

จานวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การงานอาชีพ

16

6

พลศึกษา

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

-

6

สาขาวิชา

128

นางสาววาสิตา มีทองคา

29

129

นายณัฐวุฒิ ทัพหนุน

27

130

Mr. Jamyang Tshering

27

-

ครูอัตราจ้าง

Bachelors in Mathematics and
Education Physics

ภาษาต่างประเทศ

23

-

131

Miss. Kamala Gurung

26

-

ครูอัตราจ้าง

Bachelors in Biology and Chemistry
Education

ภาษาต่างประเทศ

15

-

132

Miss Kayo Nitta

53

-

ครูอัตราจ้าง

ภาษาต่างประเทศ

16

-

133

Mr. Graegory Joseph Hollis JR

26

ภาษาต่างประเทศ

16

-

134

Miss Jocelyn Lachica
Gaudang

53

ภาษาต่างประเทศ

18

-

135

Miss Lan Yuanmei

26

ภาษาต่างประเทศ

19

-

ครูอัตราจ้าง
-

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

Bachelor Music and Japanese
of music
Bachelor’s Political Science
of Arts
Bachelor
Computer Science
Degree in
Computer
Science
Bachelors in Psychology
Education
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3.2 ข้าราชการ /พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขา

ปฏิบัติหน้าที่

1

นางสาวลัลน์ลลิต แย้มดีเลิศ

35

เจ้าหน้าที่สานักงาน

ป.ตรี

การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

งบประมาณ

2

นางสาวธัญญ์ธีมา ทรัพย์อินทร์

26

เจ้าหน้าที่สานักงาน

ป.ตรี

สารสนเทศธุรกิจ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นอกงบประมาณ

3

นางสาวฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก

26

เจ้าหน้าที่สานักงาน

ป.ตรี

การตลาด

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นอกงบประมาณ

4

นางสาวพรสุดา ศรีประยงค์

24

เจ้าหน้าที่สานักงาน

ป.ตรี

สารสนเทศธุรกิจ

เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ

นอกงบประมาณ

5

นางสาวดารุณี เม็ดฝูาย

25

ครูดูแลหอพัก

ป.ตรี

พลศึกษา

ดูแลนักเรียนหอพัก

นอกงบประมาณ

6

นายต้นตระการ สุขสม

24

ครูดูแลหอพัก

ป.ตรี

ดนตรีศึกษา

ดูแลนักเรียนหอพัก

งบประมาณ

7

นายมานพ บาเปีย

58

ลูกจ้างประจา

ป.7

-

พนักงานขับรถ

งบประมาณ

8

นายประดิษฐ์ เปียบุญมี

56

ลูกจ้างประจา

ป.7

-

พนักงานขับรถ

งบประมาณ

9

นายไสว จินโนพงษ์

64

พนักงานขับรถ

ป.4

-

พนักงานขับรถ

นอกงบประมาณ

10

นางวันทนีย์ ขาวประเสริฐ

49

แม่บ้าน

ป.6

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

11

นางสมเกียรติ จินโนพงษ์

56

แม่บ้าน

ป.7

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

12

นางฉันทนา โมวพรหมานุช

64

แม่บ้าน

ป.4

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

13

นางสาวน้อย ทิมใจทัตร์

59

แม่บ้าน

ป.4

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขา

ปฏิบัติหน้าที่

จ้างด้วยเงิน

14

นางสมบูรณ์ เมืองแก้ว

48

แม่บ้าน

ป.6

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

15

นายสมบัติ ขาวประเสริฐ

54

คนสวน

ป.4

-

ทาความสะอาดและดูแลต้นไม้

นอกงบประมาณ

16

นางณรัตนันธ์ ปุชิตะ

61

แม่บ้าน

ป.4

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

17

นายคมณรงค์ โสภาภพ

56

พ่อบ้าน

ม.ศ. 5

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

18

นายธานินทร์ ฉัตรทอง

29

เจ้าหน้าที่ห้องผลิตสื่อ

ม.6

-

ทาสาเนาเอกสาร

นอกงบประมาณ

19

นางสาวขวัญชนก พึ่งเจริญ

43

แม่บ้าน

ป.6

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

20

นางสาวน้าฝน ดวงใจดี

51

แม่บ้าน

ป.6

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

21

นางนิภา ขันอาสา

58

เจ้าหน้าที่พยาบาล

ม.ศ.5

-

ดูแลนักเรียนที่เจ็บปุวย

นอกงบประมาณ

22

นายพงศ์ศิริ ขาวประเสริฐ

20

คนสวน

ม.3

-

ทาความสะอาดและดูแลต้นไม้

นอกงบประมาณ

23

นางสาวอมรรัตน์ พันธ์เถื่อน

32

เจ้าหน้าที่สหการโรงเรียน

ม.6

-

จาหน่ายสินค้าของสหการโรงเรียน

นอกงบประมาณ

24

นางสาวสุดารัตน์ คล้ายวิมตุ ิ

30

เจ้าหน้าที่สหการโรงเรียน

ม.6

-

จาหน่ายสินค้าของสหการโรงเรียน

นอกงบประมาณ

25

นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์ปิ่น

26

เจ้าหน้าที่ห้องบัตร

ป.ตรี

เติมเงินลงบัตร จาหน่ายบัตร

นอกงบประมาณ

26

นางมัทนา ยูฮันเงาะ

33

แม่บ้าน

ม.6

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

27

นางสาวนวพร แท่งเงิน

25

แม่บ้าน

ม.3

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

อาหารและโภชนา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

17
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

28

นายไพโรจน์ วงษ์จันทร์ศรี

54

29

นางมณเฑียร แผ่นทอง

30

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขา

คนสวน

ป.6

-

ทาความสะอาดและดูแลต้นไม้

นอกงบประมาณ

46

แม่บ้าน

ป.6

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

นางสาวสุภดิ า มูลพันธ์

52

แม่บ้าน

ป.5

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

31

นายนุกูล นาคกุลชร

40

ช่างไฟฟูา

ปวส

-

ดูแลและซ่อมบารุงไฟฟูาในโรงเรียน

นอกงบประมาณ

32

นางสาวเปมิกา จิตรบรรจง

38

เจ้าหน้าที่ห้องบัตร

ปวส

-

เติมเงินลงบัตร จาหน่ายบัตร

นอกงบประมาณ

33

นางสาวรุ่งทิพย์ อุ่มอา

20

เจ้าหน้าที่สหการโรงเรียน

ม.3

-

จาหน่ายสินค้าของสหการโรงเรียน

นอกงบประมาณ

34

นางชูชีพ ชุ่มอ่วม

58

แม่บ้าน

ป.6

-

ทาความสะอาด

นอกงบประมาณ

35

นายจารัส แสงสุวรรณ

55

ป.6

-

รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

นอกงบประมาณ

36

นายปรีชา ชาวกงจักร์

55

ป.6

-

รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

นอกงบประมาณ

เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย

ปฏิบัติหน้าที่
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3.3 สรุปจานวนบุคลากร
3.3.1 จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภท/ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษา
ประเภท/ตาแหน่ง
จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท
ตรี
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
1
- ผู้อานวยการ
3
- รองผู้อานวยการ
รวม
4
2. สายงานการสอน
1
62
51
- ข้าราชการครู
1
- พนักงานราชการ
16
- อัตราจ้าง
รวม
1
79
51
3. สายงานสนับสนุน
- ข้าราชการ
27
7
- พนักงานจ้างทั่วไป
2
- ลูกจ้างประจา
- อื่นๆ
รวม
29
7
รวมทั้งสิ้น
30
86
55

รวม
ปริญญา
เอก
-

1
3
4

-

114
1
16
131

-

34
2
36
171
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3.3.2 จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้าราชการ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

12
16
25
14
6
9
10
16
6
114

10.53
14.04
21.93
12.28
5.26
7.90
8.77
14.03
5.26
100

จานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ
16.66
19.31
21.24
18.00
21.83
22.44
16.20
19.56
21.33
19.54

4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
จานวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 รวม 2,291 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย
หญิง
ม.1
13
205
241
446
34.30
ม.2
12
182
228
410
34.16
ม.3
12
207
232
439
36.58
รวม
37
594
701
1,295
35.00
ม.4
12
145
208
353
29.41
ม.5
10
141
186
327
32.70
ม.6
9
135
181
316
35.11
รวม
31
421
575
996
32.12
รวมทั้งหมด

68

1,015

1,276

2,291

33.69
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จานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย.....-......คน หญิง.....-.......คน รวม จานวน......-........คน
อัตราส่วนนักเรียน : ครู = 20.09 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
จานวนห้องเรียนที่เปิดทาการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามระดับชั้น

จานวนห้อง

จานวนนักเรียน

จานวนห้อง

1
1
1
3

28
34
23
85

1
1
1
3

30
29
29
88

1
1
2

35
7
42

9
9
9
8
7
6
48

311
316
355
244
242
230
1,698
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จานวนนักเรียน

จานวนนักเรียน

72
60
61
72
56
57
378

รวม

จานวนห้อง

จานวนห้อง

2
2
2
2
2
2
12

จานวนนักเรียน

จานวนนักเรียน

ห้องเรียน
ดนตรี

จานวนห้อง

ห้อง สสวท.

จานวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

ห้อง Mini
English
Program

จานวนห้อง

ระดับชั้น

ห้องส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

ห้องเรียนปกติ

จานวนห้องเรียนและจานวนนักเรียน

13
446
12
410
12
439
12
353
10
327
9
316
68 2,291

21
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน

จานวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน

ผลการ
เรียนเฉลี่ย

S.D.

นักเรียนที่ได้
3 ขึ้นไป
จานวน ร้อยละ

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

รวม

6,503

2,876

1,411

1,016

603

335

137

110

15

6,503

3.38

0.73

5,303

81.55

8,597

2,421

986

1,283

1,216

1,207

813

586

85

8,597

2.82

0.95

4,690

54.55

13,962

6,220

2,486

2,489

1,447

762

331

198

29

13,962

3.36

0.74

11,195

80.18

9,699

2,963

1,912

2,048

1,351

840

327

211

47

9,699

3.14

0.78

6,923

71.38

7,964

6,326

1,030

410

139

22

17

20

0

7,964

3.84

0.38

7,766

97.51

6,038
8,690
12,808

3,808
5,979
5,503

906
1,141
1,613

790
845
1,647

247
386
1,383

236
233
1,161

26
66
777

22
38
613

3
2
111

6,038
8,690
12,808

3.63
3.68
3.14

0.58
0.57
0.94

5,504
7,965
8,763

91.16
91.66
68.42

74,261

36,096

11,485

10,528

6,772

4,796

2,494

1,798

292

74,261

58,109

78.25

100.00

48.61

15.47

14.18

9.12

6.46

3.36

2.42

0.39

100.00

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)
ไม่ผ่านการประเมิน

78.25
21.36
0.39
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วิทยาศาสตร์ฯ

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ร้อยละ
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

ภาษาไทย

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
รายวิชา(พื้นฐาน)

650
567
629
1,846
71.52
572
541
567
1,680
85.24

550
467
416
1,433
55.52
357
316
614
1,287
65.33

1,358
1,347
647
3,352
78.17
291
575
552
1,418
72.05

1,310
1,072
1,074
3,456
67.02
1,026
909
555
2,490
75.18

474
396
382
1,252
48.60
288
333
431
1,052
53.37

1,712
1,561
1,737
5,010
97.09
701
638
585
1,924
97.57

757
779
796
2,332
90.35
648
610
611
1,869
94.73

644
754
815
2,213
85.74
334
316
616
1,266
97.24

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานฯ

ม.ต้น ม.ปลาย
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมิน
จานวน
ระดับชั้น
ระดับดีขึ้นไป
นักเรียน ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

446
405
436
1,287
350
320
316
986

-

0
0
2
2
0
1
0
1

105
41
151
297
41
55
69
165

341
364
283
988
309
264
247
820

446
405
434
1,285
350
319
316
985

ร้อยละ
100.00
100.00
99.54
99.84
100.00
99.69
100.00
99.90

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562
100
80
60
40

20
0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมิน
จานวน
ระดับชั้น
ระดับดีขึ้นไป
นักเรียน ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

446
405
436
1,287
350
320
316
986

-

-

77
31
137
245
28
53
69
150

369
374
299
1,042
322
267
247
836

446
405
436
1,287
350
320
316
986

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

100
80
60
40
20
0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป
ผลการประเมิน

สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
-

รวม

ดี
48
83
87
63
48

ระดับผ่าน
ขึ้นไป
ดีเยี่ยม
388
436
353
436
349
436
373
436
388
436

329

1851

2180

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป
ดี

ดีเยี่ยม

388

83

349

87
63

48

การสื่อสาร

การคิด

388

373

353

การแก้ป๎ญหา

การใช้ทักษะชีวิต

48

การใช้เทคโนโลยี
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5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป
ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
-

ดี
5
42
-

ระดับผ่าน
ขึ้นไป
ดีเยี่ยม
316
316
311
316
274
316
316
316
316
316

-

-

47

1533

สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
รวม

1580

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป
ดี
316

ดีเยี่ยม
316

311

316

274

42
0

การสื่อสาร

5

การคิด

0

การแก้ป๎ญหา

การใช้ทักษะชีวิต

0

การใช้เทคโนโลยี
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย

68.99

55.91

55.14

คณิตศาสตร์

38.93

26.98

26.73

วิทยาศาสตร์

34.37

30.22

30.07

ภาษาอังกฤษ

41.98

32.98

33.25

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
70.00

ระดับโรงเรียน

60.00

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2562
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ระดับประเทศ
68.99
55.14
ภาษาไทย
68.12
คณิตศาสตร์

43.41

38.93

26.73

วิทยาศาสตร์

44.42

34.37

30.07

ภาษาอังกฤษ

35.35

41.98

33.25

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 – 2562
70

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ระดับประเทศ

60
50
40
30
20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

รายวิชา

ระดับโรงเรียน
58.55
38.09
33.09
42.61
35.81

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
43.02
25.62
29.40
36.10
28.97

ระดับประเทศ
42.21
25.41
29.20
35.70
29.20

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562
70

ระดับโรงเรียน

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

60
50
40
30
20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

30
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2562

รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2561
62.22
44.61
34.65
40.53
40.59

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562
58.55
38.09
33.09
42.61
35.81

ระดับประเทศ
42.21
25.41
29.20
35.70
29.20

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 256 – 2562
70
ปีการศึกษา 2561

60

ปีการศึกษา 2562

ระดับประเทศ

50
40
30
20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ
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7. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ
ที่
รายการ
1 จานวนนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
2 จานวนนักเรียนที่ปลอดจากป๎ญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา
เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
3 จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
4 จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
5 จานวนนักเรียนที่มีป๎ญญาเลิศ
6 จานวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
7 จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาป๎จจุบัน)
8 จานวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
9 จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
10 จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด

จานวน(คน)
1091

คิดเป็นร้อยละ
47.62

2,291

100

4
11
878
524
6
752
436
316

0.17
0.48
38.54
22.87
0.26
100
100
100
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8. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
รายการ
1 อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
2 อาคารหอนอนแบบพิเศษ 4 ชั้น
3 อาคารหอประชุมโรงอาหาร 2 ชั้น
4 อาคารโรงครัวชั้นเดียว
5 อาคารฝึกงานชั้นเดียว
6 อาคารฝึกงาน 2 ชั้น
7 อาคารพยาบาลชั้นเดียว
8 อาคารศูนย์กีฬาทรงไทย 4 ชั้น
9 ห้องน้า-ห้องส้วมแบบ 6 ที่
10 บ้านพักครูแบบครอบครัว
11 บ้านพักครูแบบแฟลต
12 บ้านพักภารโรง
13 หอถังน้าสูง 12 เมตร
14 สนามบาสเกตบอล
15 สนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง
16 โรงเก็บรถยนต์
17 อาคารเรียนดนตรีไทย-สากล
18 อาคารประชาสัมพันธ์
19 อาคารกิจการนักเรียน
20 อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 สนามกีฬาชุมชน
22 โดม เอนกประสงค์
23 อาคารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
24 อาคารศูนย์อาเซียน

จานวน
4
2
2
1
3
1
1
1
1
7
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
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9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบทที่ไม่ไกลตัวเมืองมากนักมีองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ขวาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ประชากรกระจายอยู่ทั่วไป มีประชากรประมาณ 7,959 คน
บริเวณใกล้เคียง โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตาบลสนามชัย ตาบลท่าระหัด ตาบลโคกโคเฒ่า อาชีพหลักของชุมชน
คือ ทานา รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสาทรลาว
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ประมาณต่อปี 300,000 บาท
3. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส เนื่องจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี. เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน
ไผ่ขวาง ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง นักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของชาวตาบลไผ่ขวาง โรงเรีย นจึง
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขวาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สนับสนุนด้านกีฬา การมาให้
ความรู้กับนักเรียนตามโอกาส โดยมีการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
ข้อจากัด เนื่องจากเขตพื้นที่บริการการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่.จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี.
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี.จังหวัดชัยนาท.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีเพียงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นส่วนใหญ่. ซึ่

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

34
10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงใน
ตารางดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เวลาเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม


ม.1

ม.2

ม.3

ม.1

ม.2

ม.3

ห้องเรียน
ดนตรี
ม.1

ห้อง MEP

ห้องทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-

ประวัติศาสตร์

-

ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดาเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์

-

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)



ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ
วิทย์ – คณิต
ม.1
ม.2
ม.3

รายวิชาเพิ่มเติม



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม
โฮมรูม เบญจวิถี
ค้นคว้าเพิ่มเติม (วิทย์)
พฤกษศาสตร์
รักการอ่าน
อิสระ (อบรม, ติว)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
(นอกเวลา)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
40
(1 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22นก.)
400
(10นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
40
(1 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22นก.)
360
(9 นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22นก.)
440
(11นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
40
(1 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22นก.)
440
(11นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
40
(1 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22นก.)
440
(11นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
440
(11 นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
40
(1 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22นก.)
400
(10นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
40
(1 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
360
(9 นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22นก.)
440
(11นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
40
(1 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
520
(13 นก.)

40
40
40
40
40
40
80
320

40
40
40
40
40
40
40
80
360

40
40
40
40
40
40
40
280

40
40
40
40
40
80
300

40
40
40
40
20
40
60
280

40
40
40
40
40
40
40
280

40
40
40
40
40
120
320

40
40
40
40
40
40
120
360

40
40
40
40
40
40
40
280

40
40
40
40
40
200

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

1,600 ชั่วโมง/ปี

1,600 ชั่วโมง/ปี

1,600 ชั่วโมง/ปี
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 รายวิชาเพิ่มเติม
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
บาเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา รด.
ชุมนุม
โฮมรูม เบญจวิถี
ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
พฤกษศาสตร์
อิสระ (อบรม, ติว)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
(นอกเวลา)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ห้องส่งเสริมความเป็น
เลิศ
วิทย์-คณิต
ม.4
ม.5
ม.6

ม.4

ม.5

ม.6

ม.4

ม.5

ม.6

ม.4

ม.5

ม.6

ม.4

ม.5

ม.6

ห้องเรียน
ดนตรี
ม.4

80
80
40
120
40

80
80
40
120
40

80
80
120
80
-

80
80
40
120
40

80
80
40
120
40

80
80
120
80
-

80
80
40
120
40

80
80
40
120
40

80
80
120
80
-

80
80
100
120
40

80
80
160
120
40

80
80
80
80
-

80
80
100
120
40

80
80
160
120
40

80
80
80
80
-

80
80
100
120
40

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

40
40
20
80
500
800

40
40
20
80
500
800

40
40
40
80
560
760

40
40
20
80
500
940

40
40
20
80
500
980

40
40
40
80
560
760

40
40
20
80
500
800

40
40
20
80
500
800

40
40
40
80
560
760

40
40
20
80
560
760

40
40
20
80
620
680

40
40
40
80
520
740

40
40
20
80
560
720

40
40
20
80
620
760

40
40
40
80
520
820

40
40
20
80
560
760

40
40
40
20
40
40
80

40
40
40
40
40
40
60

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
-

40
40
40
-

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
60

40
40
40
40
40
40
60

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
60

40
40
40
40
40
40
100

40
40
40
40
40
40
80

40
40
40
40
40
20

40
40
40
40
40
40
20

40
40
40
40
40
40
40

300

300

280

160

120

280

300

300

280

280

300

340

320

220

260

280

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400
1,600
ชั่วโมง/ปี

1,600 ชั่วโมง/ปี

ห้อง สสวท.

ห้องวิทย์-คณิต

1,600 ชั่วโมง/ปี

ห้องศิลป์-คานวณ

ห้องศิลป์-ภาษา

นตนเองของสถานศึ
กษา
|SAR
1,600รายงานการประเมิ
ชั่วโมง/ปี
1,600
ชั่วโมง/ปี
1,600
ชั่วโมง/ปี
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11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.1 ห้องสมุด
ห้องสมุดหลักมี 1 แห่ง คือห้องสมุดดิจิทัลภักดีภูวดล มีพื้นที่ขนาด 720 ตารางเมตร หนังสือใน
ห้องสมุดมีจานวน 40,000 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบงานทะเบียนห้องสมุดดิจิทัล
(DSchool) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จานวน 25 เครื่อง มีจานวน
นักเรียนที่ใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 1,850 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุด
แก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย 300 คนต่อปี
11.2 ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด 17 ห้อง จาแนกเป็น
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 7 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 5 ห้อง
3. ห้องปฏิบัติการดนตรี จานวน 5 ห้อง
11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด จานวน 340 เครื่อง จาแนกเป็น
1. ใช้เพื่อการเรียนการสอน จานวน 200 เครื่อง
2. ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน 60 เครื่อง โดยมีจานวนนักเรียนที่ใช้
บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย 915 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 40 ของนักเรียนทั้งหมด
3. ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(สานักงาน) จานวน 80 เครื่อง
11.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1. ห้องสมุดดิจิทัลภักดีภูวดล
2. ห้องสมุดอาคาร 4
3. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ดนตรีสากล
6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7. ห้องอาเซียนศึกษา
8. ห้องศูนย์ภาษาไทย
9. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR
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11. อาคารศูนย์กีฬา
12. สนามกีฬา
13. หอประชุมราชพฤกษ์ (กิจกรรมค่ายวิชาการ)
14. โดมหน้าอาคาร 4 (งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน และ
กิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ฯลฯ )
15. แหล่งน้าในโรงเรียน (กิจกรรมวิชาเคมี)
16. พื้นที่รอบโรงเรียน (กิจกรรมระบบนิเวศ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมวิชา
คณิตศาสตร์ ฯลฯ)
17. ห้องนาฏศิลป์ (นิทรรศการแสดงเครื่องแต่งกายชุดเครื่องยืน)
18. โดมหน้าห้องปฏิบัติการดนตรี (กิจกรรมค่ายวงโยธวาทิต)
11.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
2 โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดาริ
3 ประเทศสิงคโปร์
4 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ครั้งที่ 25
5 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรบุรี
6 ศูนย์เพาะพันธุ์พืชและปุาชายเลน
จ.สมุทรปราการ
7 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 17
8 ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนกระเสียว
จ.สุพรรณบุรี
9 ค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ.เพชรบุรี
10 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
11 ศูนย์เรียนรู้ นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

กิจกรรม
จานวนครั้ง/ปี
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษา
1
ที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เยี่ยมชมโครงการ
1
ทัศนศึกษา
1
ศึกษาดูงาน
1
ทัศนศึกษากิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมจิตอาสา

1
1

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงาน

1
1

กิจกรรมออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อ
ความอยู่รอดของเกษตรกรไทย
ศึกษาดูงานการจักสานไม้ไผ่
Sufficient life

1
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1
1
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ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.สุพรรณบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จ.สระบุรี
หอสมุดแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี
วัดสาปะซิว

กิจกรรม
จานวนครั้ง/ปี
ชุมนุมอินเทอร์แรค
1
ชมนิทรรศการการแข่งขันฝีมือแรงงาน
1
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน
1
ค้นคว้าแนวข้อสอบโอเน็ต
2
เฝูารับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
1
อาทิตยาทรกิติคุณ
วัดประสพสุข
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
1
วิทยาลัยช่างศิลป์ จ.สุพรรณบุรี
ค่ายศิลปะ
1
ชุมชน ต.ไผ่ขวาง จ.สุพรรณบุรี
ร่วมประเพณีสาทรลาว
1
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.ปลาย
1
มหาวิทยาลัยรังสิต
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคกลาง
2
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
1
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ค่ายทักษะทางคณิตศาสตร์และ
1
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กาแพงแสน
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปะศาสตร์ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ
อบรมการประกวดมารยาทไทย
1
คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต
ศึกษาดูงานมหกรรมเกาหลีรังสิต ครั้งที่ 2
1
ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย
1
โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ
1
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ค่ายอาสาพัฒนา
1
จ.ราชบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
Korean Intensive Camp
1
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
1
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ
1
ขยะในโรงเรียน
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุน
1
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
ศึกษาดูงานสภานักเรียน
1
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี
ค่ายป๎นฝ๎น นักเรียนห้อง สสวท.
1
โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
ศึกษาดูงานโรงเรียน YC
1
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39
ที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้
36 บ้านปุาริมเขื่อนรีสอร์ท จ.นครนายก
37 เดอะฮับ รังสิต
38 สยามพารากอน
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ปุาชายเลน จ.สมุทรปราการ
ตลาดย้อนยุควัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี
สะพานข้ามแม่น้าแคว จ.กาญจนบุรี
ตลาดน้าดอนหวาย จ.นครปฐม
ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว
ค่ายลูกเสือทุ่งเก้าทัพ
ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์
อุทยานสงครามเก้าทัพ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่
จ.กาญจนบุรี
ค่ายธนรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ จ.สระบุรี
เอกไพลินริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
ลานกิจกรรมกังสดาย์ปาร์ค
ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลานกิจกรรมบริษัทอีซูซุ จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนของนักเรียน

55 ชุมชนบ้านแหลม อ.บางปลาม้า

กิจกรรม
จานวนครั้ง/ปี
ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ 4 กลุ่มสาระ
1
การแข่งขัน World Robot Games
1
การแข่งขัน Nippon Haku Bangkok
1
2019
ปลูกปุาชายเลน
1
ทัศนศึกษา ม.1
1
ทัศนศึกษา ม.2
1
ทัศนศึกษา ม.3
1
ค่ายลูกเสือ ม.1
1
ค่ายลูกเสือ ม.2
1
ค่ายลูกเสือ ม.3
1
กิจกรรมรักษาดินแดน
1
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร
1
ค่ายเยาวชนผู้นาโรตารี 2019
กิจกรรม Sci-Explorer
ค่ายภาษาอังกฤษ ห้อง MEP
แสดงผลงานวงดนตรีสากล/Cover Dance
แสดงผลงานวงดนตรีลูกทุ่ง
แสดงผลงาน Cover Dance
สารวจสภาพแวดล้อมชุมนุมตนเอง ในวิชา
สังคม / สารวจเรื่อง เซต วิชาคณิตศาสตร์
มัคคุเทศก์อาสาสมัครท้องถิ่น
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1
1
1
1
1
1
3
1

40
11.6 ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
ที่
ชื่อ-สกุล
ให้ความรู้เรื่อง
จานวนครั้ง/ปี
1 คณะพระวิทยากรวัดประสพสุข
คุณธรรม จริยธรรม
1
2 พระครูวิสาสสรกุล วัดสาปะซิว
สาระศาสนา วิชาสังคม ม.3
18
3 พระครูบัณฑิต สิทธิผล
ค่ายคุณธรรม ม.1
1
4 คณะวิทยากรจากพุทธสมาคม
อาสาสมัครพิทักษ์สถาบันชาติ
1
พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์
5 คุณจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์
การบริจาคดวงตา
1
(นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี)
6 ดาบตารวจกาจร วิบูรณ์ชาติ
โทษของยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟูา
2
7 คณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
การทาแลป เคมี ชีวะ ฟิสิกส์
1
กาแพงแสน
8 ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้
2
ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
กระบวนการวิจัย
ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ
9 ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้
1
ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
กระบวนการวิจัยของครู
ผศ.ดร.วสันต์ เดือนแจ้ง
10 ดร.เบญจพร สว่างศรี
คณิตศาสตร์
2
11 พันตรีธนัญชัย แก่นแก้ว
ระเบียบวินัย/การเก็บขยะ
1
12 ร้อยโทนิรุตติ์ จานแก้ว
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
13 ร้อยเอกจรูญ ฟ๎งรักษา
ประวัติสงครามเก้าทัพ
1
14 คณะวิทยากรจากบริษัทเอ็ดดูสแควร์
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 4 กลุ่มสาระ
1
15 คณะวิทยากรจากบริษัท UADD
ติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6
8
16 คณะวิทยากรจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและ การจัดการขยะในโรงเรียน
1
สิ่งแวดล้อม
17 คณะนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์
1
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ที่
ชื่อ-สกุล
18 คณะวิทยาการจากบริษัท Athens
19 คณะวิทยาการ Athens Science Camps
20
21
22
23
24
25
26
27

นายณัฐพล เพ็งบุบผา
นายนิวัฒน์ บุญช่วย
นายเชษฐา พวงบุปผา
นางพนัชกร จิตรักษ์
นายชลอ บุญลือ
นายบุญเลิศ หอมจันทร์
นายวรากร แต้นาชัย
นายพยัพ สาธุพันธ์

ให้ความรู้เรื่อง
ค่ายนิติวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
การจักสานไม้ไผ่
ฝึกทักษะดนตรีไทย
โครงการพระราชดาริ
อบรมให้ความรู้การจัดการขยะ
ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
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1
1
5
6
4
1
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12. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
12.1 ผลงานดีเด่น
 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
ประเภท
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
สถานศึกษา
รางวัล IQA AWARD ประจาปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่ให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
ชื่อ
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดี เบญจวิถีกาญจนาฯ”

 ผลงานดีเด่นของครู ระดับจังหวัด/เขต
ชื่อ
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
1. นางสุนทราภรณ์
อุ่นวรรณธรรม

2. นายธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า

3. นางบุศรา อิ่มทรัพย์

4. นางอภิรดา มุขโต

5. นางรุจริรัช ภักมี

ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันซุโดกุ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดเี ด่น ประจาปี
การศึกษา 2562
ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดเี ด่น อันดับ 2
ประจาปีการศึกษา 2562
ครูดีเด่น ประจาปี 2563
ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 – ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4– ม.6
ครูดีเด่น ประจาปี 2563
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 -ม.6

หน่วยงานที่ให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ก.ย. 62

สพม.9

ก.ย. 62

สพม.9

ม.ค. 63

สพม.9

ม.ค. 63

กศจ.สุพรรณบุรี

16 ม.ค. 63
ก.ย. 62

สพม.9
สพม.9

ก.ย. 62

สพม.9

16 ม.ค. 63
ก.ย. 62

สพม.9
สพม.9
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ชื่อ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

6. นางสาวปารวัณ
รัตนทองคง

ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ก.ย. 62

สพม.9

7. นางสาวณัฐวดี ธาตุดี
8. นายธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์

ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
เรียงความ ระดับ ม.1-ม.3 โครงการรักษ์ภาษาไทย
ครูผสู้ อนภาษาไทยดีเด่น

16 ม.ค. 63
ก.ย. 62

สพม.9
สพม.9

ก.ย. 62

สพม.9

17 มิ.ย. 62

สพม.9

27 ก.ย. 62

กศจ.สุพรรณบุรี

ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

16 ม.ค. 63

สพม.9

ครูผฝู้ ึกสอน ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูผฝู้ ึกสอน ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูผฝู้ ึกสอน ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูผฝู้ ึกสอน ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3
ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ละครคุณธรรม

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

9. นางสาวนิชาภา เดชบุญ
10. นางบังอร จาปาเงิน
11. นางสาวสุพรรณษา
พวงวงษ์
12.นางสาวผกากรอง
เอี่ยมป๎้น
13. นางสาวชนิดา
ลิมป์รัชดาวงศ์
14. นางสาวสาเนียง อรุณรุ่ง

15. นางสาวอรุณี อรเอี่ยม
16. นางสาวกนกกร
ไร่คลองครุ
17. นางสาวอรทัย แต่งงาม

18. นางคาศรี สร้อยสุวรรณ์
19. นายเอกพงษ์
บุญญะอุทรยาน
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ชื่อ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

20. นายธนัทพล คุณาวิศรุต

ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสภา
นักเรียน
ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ละครคุณธรรม
ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ละครคุณธรรม
ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
ครูผสู้ อน เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติภาพยนตร์สั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
ครูผฝู้ ึกสอน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT)
ระดับชั้น ม.ปลาย
ครูผฝู้ ึกสอน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-6

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 การแข่งขัน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS DAY
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การพูด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาเกาหลี ชั้น ม.4-ม.6

13 พ.ย. 62

ม.ศิลปากร

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ระดับชั้น ม.4-ม.6
ครูดีเด่น
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
ครูดีเด่น

14 ก.ย. 62

สพม.9

16 ม.ค. 63
14 ก.ย. 62

สพม.9
สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

16 ม.ค. 63

สพม.9

21. นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์
22. นายทัศนารินทร์ นกสกุล
23. นายอาศเรศ กุญชร
ณ อยุธยา
24. นางสาวถิรดา สะราคา
25. นายบัณฑิต ขอสกุล

26. นางสาวนรีรัตน์ คงชาตรี

27. นางกานต์มณี คงเกื้อ
28. นางสาวครองขวัญ
ฉิมณรงค์

29. นางภัทรวดี บุญเชือ้
30. นางสาวศศิประภา
กาฬภักดี

31. นางสาเริง พิมพ์พันธุ์
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ชื่อ
32. นางเพ็ญประภา
นันทนาสิทธิ์
33. นางสาวพิมพิมล จรเข้

34. นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง

35. นายบุญชู กระฉอดนอก

36. นางสาวนฤมล มีมุข

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง
เกมส์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๓
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ครูดีเด่น

17 ก.ย. 62

สพม.9

17 ก.ย. 62

สพม.9

16 ม.ค. 63
17 ก.ย. 62

สพม.9
สพม.9

17 ก.ย. 62

สพม.9

17 ก.ย. 62

สพม.9

17 ก.ย. 62

สพม.9

16 ม.ค. 63

สพม.9

16 ม.ค. 63
14 ก.ย. 62

สพม.9
สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

16 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63

สพม.9
สพม.9

37. นางสาวอรภัสสร์
โพธิ์ไพจิตร
38. นางกัญญาภัทร คาภิภาค ครูดีเด่น
39. นางสาวศศิประภา
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
ยาวีระ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ชั้น ม.4 - ม.6
40. นางวันเพ็ญ กิติชัยชาญ ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ชนั้ ม.4 - ม.6
41. นายอรรถวุฒิ เอมโกษา ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ชั้น ม.1 - ม.6
42. นางสาวอรุณีย์ พิทักษ์
ครูปฏิบัติงานดีเด่น
43. นางสาวชญาภา
ครูดีในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พินิจการ
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ชื่อ
44. นายศุภดล ดลโสภณ

45. นายถนอมศักดิ์
พงษ์ช้างอยู่

46. นายยุทธนา อิ่มทรัพย์
47. นางดวงพร
อุทรทวิการ ณ อยุธยา

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่ งลม (Wind Ensemble)
ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่ งลม (Wind Ensemble)
ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดวงดนตรีสตริง ชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดวงดนตรีสตริง ชั้น ม.4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ชั้น
ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ชั้น
ม.4 - ม.6
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

16 ม.ค. 63

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

ก.ย. 62

สพม.9

ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ชั้น ม.4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ชั้น
ม.4 - ม.6
48. นางสาวเสาวรส พันธ์พืช ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.4 -ม.6
49. นายสามารถ สาอางจิตร ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ชั้น ม.4 - ม.6
50. นางสาวขนิษฐา ปานชา ครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่
๑ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วย วิทยุ ประเภทพิชิต
เปูาหมาย ม.4-ม.6
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ชื่อ
51. นายขวัญชัย ตู้พิจิตร

52. นายทัศนัย บุญลือ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดวงดนตรีสตริง ชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดวงดนตรีสตริง ชั้น ม.4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.
4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น
ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่ งลม (Wind Ensemble)
ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ชั้น ม.4 - ม.6

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ชั้น ม.4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ชั้น ม.4 – ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ชั้น ม.4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ชั้น ม.4 - ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่
พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.1 - ม.6

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9
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 ผลงานดีเด่นของครู ระดับภาค
ชื่อ
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
1. นางอภิรดา มุขโต

2. นายบุญชู กระฉอดนอก

3. นางสาวขนิษฐา ปานชา

ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความ
สามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจาปี 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครูผฝู้ ึกสอน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย NSC2020 โครงการ “วันเดอร์แลนด์ แดนหิม
พานต์”
ครูผฝู้ ึกสอน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย NSC2020 โครงการ “สตาร์แลนด์ แดน
ระเบิด”
OBEC AWARDS ระดับภาค เหรียญทองครูผสู้ อนยอดเยี่ยม
ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น)
ครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ
จากกการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2562

 ผลงานดีเด่นของครู ระดับประเทศ
ชื่อ
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
1. นายธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า
2. นางสาววาสนา ล้อมวงษ์
3. นางอภิรดา มุขโต

4. นางสาวสราญจิตร
วงษ์ทองดี
5. นางรุจจิรัช ภักมี
6. นางสาวปารวัณ
รัตนทองคง

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ส.ค. 62

มรภ.พระนครศรี
อยุธยา

2563

NECTEC

2563

NECTEC

16 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
ส.ค. 62

สพฐ.
สพฐ.
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
และ อพวช.

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ครูผสู้ อนนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562

16 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
7 ธ.ค. 62

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

16 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63

สพฐ.
สพฐ.

ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ครูผสู้ อนนักเรียน การแข่งขันซูโดกุ ชั้น ม.4– ม.6
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562

16 ม.ค. 63
7-9 ธ.ค. 62
16 ม.ค. 63

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
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ชื่อ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

7. นายธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์
8. นายเฉลิมยศ ญาดี
9. นางบังอร จาปาเงิน

ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
รางวัลคุรสุ ดุดี
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษา
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดสุนทรพจน์
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทร
พจน์ ระดับมัธยมศึกษา
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562

16 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63

16 ม.ค. 63

สพฐ.
สพฐ.
คุรุสภา
มูลนิธิ “ชาติภูมิ
ป.อ. ปยุตูโต”
สพฐ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
มูลนิธิ “ชาติภูมิ
ป.อ. ปยุตูโต”
สพฐ.

ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562

16 ม.ค. 63

สพฐ.

ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

16 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

16 ม.ค. 63
7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.
สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวด
มารยาทไทยโครงการ “ธนชาติ...ริเริมเติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย” ครั้งที่ 48
ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสภา
นักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

ก.ค. 62

ธนาคารธนชาติ

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

10. นายอาทิตย์ เอกลาภ

11. นางสาวสุพรรณษา
พวงวงษ์
12. นางสาวผกากรอง
เอี่ยมป๎้น
13. นายจักรวัฒน์ อ่าพุทรา
14. นายธนพัฒน์ มุขโต
15. นายเอกพงษ์
บุญญะอุทรยาน
16. นายปิยะณัฐ บ่อพิมาย
17. นางสาวสาเนียง อรุณรุ่ง

18. นางสาวอรุณี อรเอี่ยม

19. นางสาวนรีรัตน์ คงชาตรี

16 ม.ค. 63
12 ก.พ. 63
12 ม.ค. 63
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ชื่อ
20. นายวิศรุต ศรีนวล
21. นางสาวอรทัย แต่งงาม

22. นางสาวกนกกร
ไร่คลองครุ
23. นายธนัทพล
คุณาวิศรุต

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2562
ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครูผสู้ อนนักเรียนได้ผ่านเกณฑ์การแข่งขันประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสภา
นักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

24. นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์ ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
25. นางทัศนารินทร์ นกสกุล ครูผฝู้ ึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
26. นายอาศเรศ กุญชร
เหรียญเงินระดับชาติภาพยนตร์สนั้ งานศิลปหัตถกรรม
ณ อยุธยา
นักเรียน ระดับชาติ
27. นายศุภดล ดลโสภณ ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4- ม.6
28. นายอรรถวุฒิ เอมโกษา ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.1 - ม.6
29. นางสาวศศิประภา
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
ยาวีระ
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
30. นายสามารถ
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
สาอางจิตร
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4 - ม.6

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

16 ม.ค. 63
7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.
สพฐ.

23-24
พ.ย. 62

มูลนิธิรม่ ฉัตร

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.
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ชื่อ
31. นายขวัญชัย ตู้พิจิตร

32. นายทัศนัย บุญลือ

33. นางสาวอรริษา
พัฒนมาศ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4- ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ชั้น ม.1 - ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ชั้น ม.4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นม.4 -ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
เดี่ยวฆ้องวงเล็กระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
การขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.4- ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ชั้น ม.1 - ม.6
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันการจักสาน
ไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1- ม.3
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขัน
การจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4- ม.6
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

16 ม.ค. 63

สพฐ.
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 ผลงานดีเด่นของนักเรียน ระดับเขต/จังหวัด
ชื่อ
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นายฐตพล พ่วงสมจิตร
นายผู้นา แซ่เล้า
ด.ช.ศุภวิชญ์ แสงอินทร์
ด.ช.ฬียาพล สังข์ผาด
ด.ช.ธีธัช กวีดารงพัฒนา
ด.ช.สรยุทธ ล้อมวงษ์
น.ส.ณัฐรดา ทองหวาน
นายรุ่งรุจ นิลพัฒน์
นายไทศิลป์ อิวากิ
นายณภัทร แสงอินทร์
น.ส.ณัฐฐินันท์ ไมตรี
น.ส.วรรณพร มหรรณพ
ด.ญ.จิรชยา ธนโชติพงศา
ด.ญ.จิรารัตน์ ทองดี
ด.ช.พรภพ ปานแก้ว
น.ส.ฑารินี ฤกษ์บุญมี
นายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์
น.ส.สุดารัตน์ พลเสน
นายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ
นายกันต์ดนัย เกตุแก้ว
ด.ญ.พิมพ์ชนก พ่อค้า
น.ส.ชญานุต แซ่เอีย
ด.ญ.ธนาภรณ์ ปทุมสูต
น.ส.นภัส โสดากุล

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62
ก.ย. 62

สพม.9
สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

14-15 ก.ย.62

สพม.9

ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ม.1-ม.3

14-15 ก.ย.62

สพม.9

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิต
เปูาหมาย ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1

14-15 ก.ย.62

สพม.9

เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4- ม.6
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมฯ
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมฯ
เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11
ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมฯ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมฯ

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ระดับ ม.4 - ม.6
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน สร้าง
สรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 – ม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
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ชื่อ
ด.ญ.รัดชา สาระธรรม
นายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย
ด.ญ.ศุภรดา สุทธิพันธุ์

น.ส.ศุภมาส ปุาสวนสัก

นางสาวภัทรวดี ผิวเผือก
น.ส.ชุติภร มีนิลดี
ด.ญ.ณัฏฐณิชา บุญปลูก
ด.ญ.ชัญญานุต สุทธิวานิช
ด.ญ.นพวรรณ น้อยอุทัย
ด.ญ.ศศินุช งามภักดิ์
ด.ญ.อิสรียา ทองงาม
น.ส.สุชาญา ชาวห้วยหมาก
น.ส.จิรปรียา เรืองหิรัญวนิช
นายจักรพรรณ์ จันทร์ศิวะตระกูล

นายสัณหณัฐ เย็นมานัส
น.ส.วาสนา วิริยะพันธ์
น.ส.ณัทนัน สุนทรคงตระกูล
น.ส.มัชฌิมา ปิ่นทอง
ด.ญ.ทิพวิไล ชัยภาณุศักดิ์

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมฯ
เหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ หัวข้อ “การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา”
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการเขียนเรียงความ
ระดับ ม.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมฯ
ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ หัวข้อ “การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมด้าน การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา”
เหรียญทองชนะเลิศ การเขียนภาษาเกาหลี ชั้น ม.4 – ม.6
เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ระดับ ม. 4 – ม.6
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3

14 ก.ย. 62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

20 ก.ย.62

สพม.9

17 มิ.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

20 ก.ย. 62

สพม.9

14-15 ก.ย.62
14-15 ก.ย.62

สพม.9
สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ม.4-ม.6
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ปลาย (SKIT)

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3

14-15 ก.ย.62

สพม.9

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

54
ชื่อ
นายฟาอิซ อับดุลเลาะห์
นายกมลภพ ดีมี
น.ส.ปุญญิศา ทัศนสุวรรณ
นายยศวรรธน์ อรรถีโภค
นายศรีธนนชัย ขวัญเมือง
น.ส.อุไรวรรณ ท้าวลา
นายเลิศวุฒิ นวลจริต
ด.ญ.วณัฐพร สิงห์โต
ด.ญ.จุฑาภรณ์ เจี่ยตระกูล
นายธนา นุชเจริญ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.4 - ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด
วงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4 - ม.6

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ม.1-ม.3
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ด.ญ.ธิติกานต์ เหลืองรุ่งทรัพย์ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1 - ม.3
น.ส.ภาขวัญ บารุงประดิษฐ์
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ม.4 - ม.6
ด.ช.สุกิจ มณีธนาธิป
รางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3
นายธนภัทร ปุญสิริ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6
น.ส.ชไมพร ทับศรี
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6
น.ส.สุริชยา เธียรภัทรโรจน์
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง
สากลประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6
น.ส.ฐิมณฑา โพธิสาขา
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาด
เอก ระดับชั้น ม.4 - ม.6
รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ด.ช.อภิรักษ์ วงษ์เวียน
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดทุ้ม ชั้น ม.1 - ม.3
น.ส.ชนกพรรณ มะเจียกจร รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง
เล็ก ระดับชั้น ม.4 - ม.6

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9
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ชื่อ
น.ส.ดุษฎี วงษ์ศรีอินทร์

ด.ช.ภัคจิรา คงประเสริฐ
ด.ช.รัฐพงศ์

บุญแช่มชู

ด.ญ.มยุรี วงศ์ศรีอินทร์
ด.ช.รัชชานนท์ พิณสุวรรณ
ด.ช.กษิดิ์เดช ชูชื่น
ด.ช.จักรภัทร พรหมทอง
ด.ช.จิรภัทร พรหมเล็ก
ด.ช.ณัฐนนท์ แก้วศรีงามสกุล
ด.ญ.ธนัทอร ศรีโมรา
ด.ช.พงษธร กิจรัตนี
ด.ญ.พรชนก จาคีไพบูลย์
ด.ญ.พัชรลักษณ์ บุญส่ง
ด.ช.พีรพัฒน์ รุจิจิตร
ด.ช.รัชชานนท์ ถ้าแก้ว
ด.ญ.วรัญญา โพธิ์ทอง
ด.ช.อรินทราช ภูผาลาด
น.ส.ขวัญจิรา

จิดารัตน์

นายอัครเดช พิมใจใส
น.ส.ชลธิชา เซ็งแซ่
น.ส.ณัฐชาภัทร เลิศมงคล
น.ส.สิริกัลยา สกุลอิ่มทรัพย์
น.ส.กมลวรรณ รุ่งเรือง
น.ส.จิรนันท์ จันทรโชติ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง
ใหญ่ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการขับร้อง
เพลงไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาด
เอก ระดับชั้น ม.1 - ม.3
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ชั้น ม.1 - ม.3
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
ระดับชั้น ม.1 - ม.3
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ชั้น ม.1 - ม.3

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14-15 ก.ย.62

สพม.9

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7
หย่อง ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมฯ
รางวัลชนะเลิศ เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม 4-6
งานศิลปหัตถกรรมฯ

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

ชนะเลิศตอบป๎ญหาสุขศึกษาม.ปลาย

14-15 ก.ย.62

สพม.9
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ชื่อ
นายกิตติพงษ์พรประสิทธิ์แสง
นายฐาปกรณ์ แก้วศรีงามสกุล
น.ส.ทิพย์ญาดา สุพรรณคง
ด.ช.บุณยกร จันทะคาแสง
นายพงศ์พิพัฒน์ พงศ์ศรีเพียร
ด.ญ.พัชรพร พารุณ
นายรชตวรรณ ระโหฐาน
ด.ช.วรากร ยอดน้อย
นายศิริกมล ลีนานุวัฒน์
นายสรภาคย์ ขุนทอง
น.ส.สหัตญา กรองสะอาด
ด.ญ.ชลพรรณ อินสว่าง
ด.ญ.ณัฏฐธิดา มะลิซ้อน
ด.ญ.โยษิตา มณีพันุธ์
ด.ญ.ณัฐธิดา ทันโคกกรวด
ด.ช.กนก ขอสกุล
น.ส.ชนกพรรณ มะเจียกจร
น.ส.ฐิมณฑา โพธิสาขา
น.ส.ดุษฎี วงษ์ศรีอินทร์
ด.ช.ธนภัทร เอื้อเฟื้อ
นายธิติพล ฉัตรนภารัตน์
ด.ช.นวพล อินทุเศรษฐ
ด.ญ.มยุรี วงศ์ศรีอินทร์
ด.ช.รัฐพงศ์ บุญแช่มชู
ด.ญ.สุธาสินี มงคลนิมติ
ด.ช.อภิรักษ์ วงษ์เวียน
ด.ช.สัณหณัฐ แก้วดี
ด.ช.กิตติธัช ศรีลาดวน
ด.ญ.สุมิตรา ศิลาโรจน์
ด.ช.วรปรัชญ์ นรสิงห์

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันวงปี่
พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.1 - ม.6

14-15 ก.ย.62

สพม.9

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
การขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมฯ
เหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมฯ

14-15 ก.ย.62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

14 ก.ย. 62

สพม.9

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น
ม.4 - ม.6

รางวัลชนะเลิศ เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม 1-3
งานศิลปหัตถกรรมฯ
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ชื่อ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ด.ญ.พิมลนาฏ มีฤทธิ์
ด.ญ.ปิยาอร ทองคาแท้
ด.ญ.ธีนิดา ลีนานุวัฒน์
ด.ญ.ธัญญฐิตา นิธิกลุ ธนสิทธิ์
น.ส.ภัทรธร คงสมจิต
น.ส.วิชุดา สมานมงคล
น.ส.สิริรตั น์ โพธิ์ทอง
น.ส.ปริศนา ช่วยชูเชิด
น.ส.ดาราวรรณ จิตรีธรรม
น.ส.จารุมน บุญมาก
น.ส.สุภาพร ปรางสร
น.ส.อภิสรา ทรงศักดิ์สกุล
นายปิยวัฒน์ สว่างศรี

รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมฯ

14 ก.ย. 62

สพม.9

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

14-15 ก.ย.62

สพม.9

ชนะเลิศ กระโดดไกล ชาย กรีฑา สุพรรณิการ์เกมส์
ชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร ชาย กรีฑา สุพรรณิการ์เกมส์
ชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร ชาย กรีฑา สุพรรณิการ์เกมส์
ชนะเลิศตอบป๎ญหาสุขศึกษ ม.ปลาย
เหรียญทอง เล่านิทานภาษาจีน
เหรียญทอง เรียงความภาษาจีน
เหรียญทอง ร้องเพลงภาษาจีน
เหรียญทอง คัดลายมือภาษาจีน
รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันแฟนพันธ์แท้ปรมาจารย์
ลัทธิมาร ม.ปลาย

ส.ค. 62
ส.ค. 62
ส.ค. 62
14-15 ก.ย.62
2562
2562
2562
2562
ม.ค. 63

อบจ.สุพรรณบุรี
อบจ.สุพรรณบุรี
อบจ.สุพรรณบุรี
สพม.9
ร.ร.สงวนหญิง
ร.ร.สงวนหญิง
ร.ร.สงวนหญิง
ร.ร.สงวนหญิง
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1

น.ส. อมราวดี
น.ส.จริปรียา เรืองหิรัญวนิช
น.ส.ปพิชญา ปูทอง
น.ส.สุชานันท์ เพ็ชรศักดา
นายพงศภัค โรจพิศาลกุล
น.ส.สิริกัลยา สกุลอิ่มทรัพย์
น.ส.สุจริ า เทพวงษ์

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน ระดับภาค
ชื่อ
ชือ่ รางวัลที่ได้รับ
นายฐตพล พ่วงสมจิตร
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันความสามารถ
นายทัตพล จงสมจิตต์เจริญ ทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐตพล พ่วงสมจิตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลจันทราครึ่งดวง)
การแข่งขันตอบป๎ญหาคณิตศาสตร์
นายผู้นา แซ่เล้า
รางวัลจันทราครึ่งดวง การแข่งขันตอบป๎ญหา
นายทัตพล จงสมจิตต์เจริญ คณิตศาสตร์

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ส.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

พ.ย. 62
พ.ย. 62
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ชื่อ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

น.ส.ณัฐวรรณ หลาคา
นายไทศิลป์ อิวากิ
นายธาวิน เฑียรทอง
นายฐตพล พ่วงสมจิตร
นายทัตพล จงสมจิตต์เจริญ
นายธนัช พวงดอกไม้
นายชยังกูร สักกามาตย์
น.ส.ศริญพร วิสัยชนม์
นายณัฐกมล ผิวเกลี้ยง
น.ส.ภัสสร วัฒนปริญญา
ด.ญ.พิชญ์สินี ศรีสวัสดิ์

รางวัลเสี้ยวจันทรา การแข่งขันตอบป๎ญหาคณิตศาสตร์

พ.ย. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ ที่ 1 การแข่ งขั น ตอบป๎ญ หา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฟิสิกสัประยุทธ์

ธ.ค. 62
18-19 ม.ค. 63

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
สพฐ.

ชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา

12 ม.ค. 63

นายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ
นายกันต์ดนัย เกตุแก้ว
น.ส.ธนัชมาส โพธิ์ศรีแก้ว
นายชัชวาล ตระบูรณ์
นายชยธร พลายแสง
นายภูกวิน หมวดเชียงคะ
ด.ญ.พิมพ์ชนก พ่อค้า

รางวัลทุนสนับสนุนโครงการ 3000 บาท การแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
NSC2020
รางวัลทุนสนับสนุนโครงการ 12000 บาท การแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
NSC2020
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเรียงความ ระดับ
มัธยมศึกษา
น.ส.นภัส โสดากุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดเรียงความ ระดับ
มัธยมศึกษา
ด.ญ.สุมิตรา ศิลาโรจน์
รางวัลชมเชย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การ
ด.ญ.วณัชพร สิงโต
ประกวดมารยาทไทย โครงการ “ธนชาติ...ริเริ่ม...เติม
ด.ญ.พิชณัชญาดาว่องกิจพูล เต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ด.ญ.ปนิษา เณวิลยั
ด.ญ.ธนาภรณ์เพ็ชรพ่วงพันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทย
ด.ญ.อภิสรา สุขจินดา
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
น.ส.ณัฐธิดา นารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การขับร้องเพลงลูกทุ่ง
ส่งเสริมศีลธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

2563

มูลนิธิ “ชาติภูมิ
ป.อ.ปยุตฺโต”
NECTEC

2563

NECTEC

12 ม.ค. 63

มูลนิธิ “ชาติภูมิ
ป.อ.ปยุตฺโต”
มูลนิธิ “ชาติภูมิ
ป.อ.ปยุตฺโต”
ธนาคารธนชาต
Thana chart Bank

12 ม.ค. 63
ส.ค. 62

2562
2562
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ชื่อ
นายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์
น.ส.พิชชากร สมธรรม

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัล เชิดชูเกียรติ จากกการ ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ พ.ศ.2562

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน ประเทศ
ชื่อ
ชือ่ รางวัลที่ได้รับ
นายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์
นายชัยวัฒน์ ทวีไท
นายผู้นา แซ่เล้า
ด.ญ.จิรชยา ธนโชติพงศา
ด.ญ.จิรารัตน์ ทองดี
ด.ช.พรภพ ปานแก้ว
นายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ
นายกันต์ดนัย เกตุแก้ว
ด.ญ.ศุภรดา สุทธิพันธุ์
น.ส.ศุภมาส ปุาสวนสัก
นายธนากร จาปาเงิน

น.ส.สุภาพร ปรางสร
น.ส.สุชาญา ชาวห้วยหมาก
น.ส.จิรปรียา เรืองหิรัญวนิช
ด.ญ.วณัฐพร สิงห์โต
ด.ญ.จุฑาภรณ์ เจี่ยตระกูล
ด.ญ.ทิพวิไล ชัยภาณุศักดิ์

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ส.ค. 62

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์และ อพวช.
ประเทศไทย

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ก.ย. 62

ธ.ค. 62
7 – 9 ธ.ค. 62

คณะกรรมการจัด
งานวันเยาวชน
แห่งชาติ
สพฐ.
สพฐ.

เหรียญเงิน รองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมส์
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖
เหรียญเงิน รองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมส์
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖
เหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
เหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดกล่าว
สุนทรพจน์ หัวข้อ “สุจริตและบริสุทธิ์ใจ ชาติจะพ้นภัยคอร์
รัปชัน”
ชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดการอ่าน
ทานองเสนาะ “เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์”
รางวัลเหรียญทองแดง พูดเพื่ออาชีพ ม.ปลาย

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

9 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
12 ก.พ. 63

สพฐ.
สพฐ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

22 ม.ค. 63
62

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
สพฐ.

รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ม.1-ม.3
รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภท กลุ่มเด็กและเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจาปี 2562
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.1-ม.3 / เหรียญเงิน
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ชื่อ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

น.ส.พรรณษา พลายละหาร รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ด.ช.กัปตันเฉลิม วีระนพนันท์ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง
ด.ช.กิตติกร หอมเกตุ
ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ด.ช.ชนาธิปบุญพิพัฒน์พณิชย์
ด.ช.ธีธัช ธัญญาวินิชกุล
ด.ญ.วรินราไพ เด่นชัย
ด.ช.สุกิจ มณีธนาธิป
นายกมลภพ ดีมี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดวงดนตรี
น.ส.ปุญญิศา ทัศนสุวรรณ สตริง ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นายยศวรรธน์ อรรถีโภค
นายศรีธนนชัย ขวัญเมือง
น.ส.อุไรวรรณ ท้าวลา
นายเลิศวุฒิ นวลจริต
ด.ญ.ธิติกานต์ เหลืองรุ่งทรัพย์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1 - ม.3
นายธนภัทร ปุญสิริ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6
น.ส.ชไมพร ทับศรี
รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ด.ช.กษิดิ์เดช ชูชื่น
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดดนตรี
ด.ช.จักรภัทร พรหมทอง
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น
ด.ช.จิรภัทร พรหมเล็ก
ม.1 - ม.3
ด.ช.ณัฐนนท์ แก้วศรีงามสกุล
ด.ญ.ธนัทอร ศรีโมรา
ด.ช.พงษธร กิจรัตนี
ด.ญ.พรชนก จาคีไพบูลย์
ด.ญ.พัชรลักษณ์ บุญส่ง
ด.ช.พีรพัฒน์ รุจิจิตร
ด.ช.รัชชานนท์ ถ้าแก้ว
ด.ญ.วรัญญา โพธิ์ทอง
ด.ช.อรินทราช ภูผาลาด

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.
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ชื่อ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาด
เอก ระดับชั้น ม.1 - ม.3
น.ส.ฐิมณฑา โพธิสาขา
รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
ระดับชั้น ม.4 - ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาด
ทุ้ม ระดับชั้น ม.4 - ม.6
น.ส.ชนกพรรณ มะเจียกจร รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ด.ช.รัชชานนท์ พิณสุวรรณ รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ชั้น ม.1 - ม.3

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

นายกิตติพงษ์พรประสิทธิ์แสง
นายฐาปกรณ์ แก้วศรีงามสกุล
น.ส.ทิพย์ญาดา สุพรรณคง
ด.ช.บุณยกร จันทะคาแสง
นายพงศ์พิพัฒน์ พงศ์ศรีเพียร
ด.ญ.พัชรพร พารุณ
นายรชตวรรณ ระโหฐาน
ด.ช.วรากร ยอดน้อย
นายศิริกมล ลีนานุวัฒน์
นายสรภาคย์ ขุนทอง
น.ส.สหัตญา กรองสะอาด
ด.ช.อัครภูมี ทองโสภา
น.ส.ภัทรธร คงสมจิต
น.ส.วิชุดา สมานมงคล
น.ส.สิริรตั น์ โพธิ์ทอง
น.ส.ปริศนา ช่วยชูเชิด
น.ส.ดาราวรรณ จิตรีธรรม
น.ส.จารุมน บุญมาก
น.ส.สุภาพร ปรางสร
น.ส.อภิสรา ทรงศักดิ์สกุล
น.ส.ขวัญจิรา จิดารัตน์

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น
ม.4 - ม.6

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7
หย่อง ระดับชั้น ม.4 - ม.6

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

ด.ช.รัฐพงศ์

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
บุญแช่มชู
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ชื่อ
น.ส.ดุษฎี

วงษ์ศรีอินทร์

ด.ช.กนก ขอสกุล
น.ส.ชนกพรรณ มะเจียกจร
น.ส.ฐิมณฑา โพธิสาขา
น.ส.ดุษฎี
วงษ์ศรีอินทร์
ด.ช.ธนภัทร เอื้อเฟื้อ
นายธิติพล ฉัตรนภารัตน์
ด.ช.นวพล อินทุเศรษฐ
ด.ญ.มยุรี วงศ์ศรีอินทร์
ด.ช.รัฐพงศ์ บุญแช่มชู
ด.ญ.สุธาสินี มงคลนิมติ
ด.ช.อภิรักษ์ วงษ์เวียน
นายพสิษฐ์ วัยธนวัฒน์
นายภูดสิ รักศรีสว่าง
นายสุกัลป์ ภิญโญ
นายนิตินันท์ นุกูล
น.ส.นรินทร ศิลาโรจน์
ด.ญ.สุมิตรา ศิลาโรจน์
ด.ญ.ณัฐพร สิงโต
ด.ญ.พิชณัชญาดา ว่องกิจพูล
ด.ญ.ปาริษา เณวิลัย
ด.ช.ธนโชติ ลิ้มชัยสกุล
ด.ญ.ชลพรรณ อินสว่าง
ด.ญ.ณัฏฐธิดา มะลิซ้อน
ด.ญ.โยษิตา มณีพันุธ์
ด.ญ.ณัฐธิดา ทันโคกกรวด
ด.ญ.กุลนิษฐ์ รักสัตย์
น.ส.จิรนันท์ จันทรโชติ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย
ระดับชั้น ม.4- ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.1 - ม.6

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

7 – 9 ธ.ค. 62

สพฐ.

รางวัลเหรียญเงินระดับชาติภาพยนตร์สั้น

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวด
มารยาทไทยโครงการ “ธนชาติ...ริเริมเติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย” ครั้งที่ 48

ก.ค. 62

ธนาคารธนชาติ

รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 12
รางวัลเหรียญทอง รายการ เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

2562
7-9 ธ.ค. 62

ประธานมูลนิธิร่ม
ฉัตร
สพฐ.

7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.

เหรียญทองแดงตอบป๎ญหาสุขศึกษา ม.ปลาย
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ชื่อ
น.ส. อมราวดี
นายธนทร กลิ่นเกสร
นายพีระพัส บริสุทธิ์
น.ส.ธัญมาส อินโต
นายอัมรินทร์ ทองเรือนดี
น.ส.กัลยาณี หนูวรรณะ
น.ส.อรวิภา มะสีพันธ์
น.ส.สุชัญญา อินมี
ด.ช.วีระเดช สกุลสินเพ็ชร
น.ส.นภัสวรรณ ศรีคาทา
นายจิรภัทร ศรีเที่ยงตรง

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

เหรียญทองแดงตอบป๎ญหาสุขศึกษา ม.ปลาย
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ละครคุณธรรม งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

7-9 ธ.ค. 62
7-9 ธ.ค. 62

สพฐ.
สพฐ.

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

27 ก.ค. 62

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
และ อพวช.
ประเทศไทย

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน นานาชาติ
ชื่อ
ผลงาน
นายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์
น.ส.พิชชากร สมธรรม

เข้าร่วมนาเสนอโครงงาน วิทยาศาสตร์ ในงาน The 5th
ASEAN Student Science Project Competition
(ASPC 2019) เมื่อวันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2562 ที่
National Science Museum Thailand (NSM) อพวช.
เข้าร่วมนาเสนอ ผลงานให้กับเยาวชนในกลุ่ม อาเซียน ได้
พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในเรื่องวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

64
12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดาเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่
นโยบาย
โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. โครงการค่ายคุณธรรม
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการ
2. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ (รักษาระเบียบวินัย)
ทรงเป็นประมุข
3. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
2. ปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 4. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
อันพึงประสงค์
(โรงเรียนสีขาว)
5. โครงการประชาธิปไตยส่งเสริมสายใยพี่น้องกาญจนา
6. โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน ผู้เรียน
การแข่งขัน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี 3. โครงการการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
คุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม
4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
ห้องแก้วกาญจนาและห้องเพชรกาญจนา
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากลด้วย
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้ การสอนโดยใช้รูปแบบMEP
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
6. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา
7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
8. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
9. โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตสู่มาตรฐานสากล และ
สัมพันธ์ชุมชน
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นโยบาย

โครงการ/กิจกรรม
10. โครงการค่ายวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ
ทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
2. โครงการนิเทศการสอน
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ผู้สอน
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า 1. โครงการพัฒนางานห้องสมุด
เทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. โครงการในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
1. โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. โครงการธนาคารโรงเรียน
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ 1. โครงการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วน 3. โครงการประเมินสถานศึกษารางวัล OBECQA
ร่วม
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2561
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินภาพรวม
กาลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

13.1 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน

1) โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ในการจัด โรงเรี ย นควรสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ก ารใช้
กิจกรรมต่างๆ เช่นสนามกีฬา ห้องสมุดดิจิทัลภักดีภูวดล ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดการเรียนการ
อาคารด้านการเรียนรู้ ภาษาจีน ญี่ปุน เกาหลี อังกฤษ
สอนให้มากยิ่งขึ้น
2) สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน
สอน เช่น ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
3) นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติในการเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ
4) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน และชุมชนทุกฝุายมีความมุ่งมั่น พยายาม
และร่วมแรงร่วมใจในการสอดส่องดูแลอบรมนักเรียน
จึงส่งผลให้การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
การพัฒนาขึ้นตามลาดับ
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จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
2) พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ สนับสนุน ส่งเสริมด้านต่างๆ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) มีการใช้เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อ
กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียน
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
2) มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก
นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และคิดเป็น
3) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและมีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
13.2 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาให้มีระดับดีขึ้น
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6. ร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามระยะเวลาที่กาหนด
7. พัฒนาครูและบุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
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8. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูผลิตและจัดหาสื่อ นวัตกรรม ให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของการเรียน มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
9. ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เหมาะสม
10. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
11. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ และจัดอบรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
4. ส่งเสริมให้ครูนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนผ่านโครงการของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
7. ส่งเสริมให้ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝุาย และส่วนงานต่าง ๆ ในโรงเรียนจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ที่
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงพัฒนางาน
8. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องเรียน สื่อ วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งานผ่าน
โครงการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียน
13.4 ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การให้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการให้ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา สื่อ แหล่งเรียนรู้ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ
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14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)

น้าหนัก
(คะแนน)

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
ตัวบ่งชีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
ตัวบ่งชี้ที 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
10.00
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
5.00
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
5.00
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
5.00
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
5.00
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
5.00
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
5.00
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคะแนนรวม 90.01

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

9.51
9.48
9.77
9.26
12.05

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

10.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.94

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

90.01

ดีมาก
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ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่ น จุ ดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
1. นักเรียนที่พักประจาที่โรงเรียนและที่บ้านไกลต้องเดินทางกลับโดยรถโดยสารประจาทางหรือรับจ้าง
ครูและผู้ปกครองควรมีกิจกรรมพัฒนาด้านค่านิยมที่ดีโดยเฉพาะการนาโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณไปพัฒนา
ต่อยอดให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นกิจนิสัยประจาตัวนักเรียน
2. ควรให้ นั ก เรี ย นได้ แ สวงหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม จากกิ จ กรรมฝึ ก ประสบการณ์ ต รงจาก แหล่ ง เรี ย นรู้
ต่างประเทศนาสู่มาตรฐานสากลให้นักเรียนบางส่วนที่มีความพร้อม
3. ครู ควรมีการวิเคราะห์ ศัก ยภาพของผู้ เรี ยนและเข้ าใจผู้ เรี ยนเป็นรายบุค คล.และใช้ข้อ มูล ให้ เกิ ด
ประโยชน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ครูควรใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้.กิจกรรมการเรียนการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้
5. ครูควรนาผลการทดสอบระดับชาติตามกลุ่มสาระและตัวบ่งชี้ของผู้ เรียนมาวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. โรงเรียนควรมีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนทุกภาคเรียน
7. โรงเรี ยนควรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่าเสมอ และนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
8. สถานศึกษาควรจัดทาโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศติดตาม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ ปกครอง.ควรมีบทบาทและมีส่ว นร่ว มในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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จุดเด่น
1. สถานศึกษามีครู บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ
2. ผู้ปกครองมีความพร้อมต่อการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมแก้ป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. มีแหล่งเรียนรู้ หน่วยราชการ ซึ่งสามารถให้บริการและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย
4. สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เพียงพอต่ อการจัดกระบวนการเรียนรู้และเพียงพอกับ
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
15. การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตาม
หลักเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
3. จัดการนิเทศการเรียนการสอนของครูในทุกภาคเรียนและส่งเสริมให้ครูนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน
4. แจ้งผลการทดสอบระดับชาติตามกลุ่มสาระและตัวบ่งชี้ของผู้เรียนให้ครูทุกท่านทราบและส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีครูผู้สอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรม และใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
7. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้แก้ป๎ญหาของนักเรียน
8. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา
9. มีโครงการอบรมความรู้ให้บุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอน
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10. ส่ งเสริมให้แต่ละส่วนงานจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศติดตาม ให้เป็นระบบและเป็น
ป๎จจุบัน สามารถตรวจสอบได้ง่าย
16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
16.1 การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝุายโดยแบ่งเป็น
ฝุายอานวยการ ฝุายวิชาการ ฝุายกิจการนักเรียน และฝุายบริหารทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ โดยใช้โมเดลการบริหาร “KPSP PERFECT SCHOOL สู่ 5 G” มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
4 ฝุาย ส่งผลให้โรงเรียนมีสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความ
พร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานกาหนด และได้รับการพัฒนา
อย่างครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาได้สนอง สอดคล้องความ
ต้องการของชุมชน เป็นที่ชื่นชมของชุมชน รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและโรงเรียนอื่นในชุมชนได้
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องค์ประกอบของการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลผลิต
1. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและประกอบ
อาชีพได้ มีป๎จจัยหลักความสาเร็จ 4 ป๎จจัย คือ
1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2 มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ
1.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตร และสถานศึกษากาหนด ผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.4 คุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน คือ ชุมชน พึงพอใจ และศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. โรงเรียนเป็นแบบอย่าง และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และโรงเรียนอื่น
องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการ
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนคิดเองและปฏิบัติจริง ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้
2. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาคารสถานที่ ห้องเรียน และบริเวณ
โรงเรียนถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้
3. การบริหารจัดการที่ดี ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วม คือบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วม
4. การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหาร โรงเรียน คือ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน ครบวงจร ปฏิบัติได้ และมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก มีระบบและ
มีแผน งานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการดาเนินการตามระบบและแผนงาน ตลอดจนมีการ
ประเมินตนเอง และการจัดทารายงาน
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านปัจจัย
1. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและจานวนเพียงพอ
1.1 ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
1.3 ครูครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและมีภาระงานเหมาะสม มีขวัญและกาลังใจในการประกอบ
วิชาชีพครู
1.4 ผู้บริหารสามารถพัฒนางานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน
2.1 พื้นที่โรงเรียน
2.2 โครงสร้างพื้นฐาน
2.3 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการ
2.4 พื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนเหมาะสม
3. หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น คือ หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
4. สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย มีนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ
5. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6. งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน
องค์ประกอบที่ 4 ด้านบริบท
1. สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเอื้ออานวยต่อการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ คือ ที่ตั้งเหมาะสม ชุมชนร่วมมือ และมีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลากหลาย
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ฝ่ายอานวยการ
- สานักงานฝ่ายอานวยการ
- งานสารบรรณ
- งานบริหารบุคคล
- งานการเงินและบัญชี
- คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- งานการเงินและการบัญชี
- คณะกรรมการเบิกจ่าย
และนาส่งเงิน
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา
- งานสวัสดิการ
- คณะอนุกรรมการร้านค้า สวัสดิการ
โรงเรียน
- งานควบคุมภายใน
- งานสานักงาน
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานสารสนเทศ
- งานนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล
- งานควบคุมภายใน

ฝ่ายวิชาการ
- สานักงานฝ่ายวิชาการ
- งานหลักสูตร/ กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- งานทะเบียน
- งานวัดผล ประเมินผล/เทียบโอนผล
การเรียน
- งานศูนย์พัฒนาการเรียน การสอน
- งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติภักดี
ภูวดล
- งานพัฒนาสื่อ /นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
- งานนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการพระราชดาริ
- งานห้องเรียนพิเศษ
- งานควบคุมภายในฝ่ายวิชาการ
- งานสารสนเทศ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- สานักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
- งานสร้างเสริมระเบียบวินัย
ของโรงเรียน และแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
- งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
- งานพัฒนาอัตลักษณ์ สุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี (เบญจวิถี)
- งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
และคณะกรรมการนักเรียน
- งานธนาคารโรงเรียน
- งานควบคุมภายใน

- สานักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอาคารสถานที่
- งานสาธารณูปโภค
- งานยานพาหนะ
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานโภชนาการ
- งานอนามัย
- งานสิ่งแวดล้อม
- งานสวัสดิการครูและบุคลากร
- งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานควบคุมภายในโรงเรียน
และฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานรักษาความปลอดภัย
โรงเรียน และกล้องวงจรปิด
- งานจราจร
- งานกิจกรรมโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

77
16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ประเด็นสาคัญของวิสัยทัศน์
1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
สร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล หมายถึง จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานสากล
3. บนพื้นฐานของความเป็นไทย หมายถึง จัดการศึกษาโดยน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนาศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่น้อมนา
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขและยั่งยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝุายวิชาการ
ฝุายกิจการนักเรียน
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ตามหลักธรรมาภิบาล
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความ ตามหลักธรรมาภิบาล
เท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
การศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝุายบริหาร
ฝุายอานวยการ
ฝุายวิชาการ
ฝุายกิจการนักเรียน
ฝุายบริหารทั่วไป

ฝุายบริหาร
ฝุายอานวยการ
ฝุายวิชาการ
ฝุายบริหาร
ฝุายอานวยการ
ฝุายวิชาการ
ฝุายกิจการนักเรียน
ฝุายบริหารทั่วไป
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่น้อมนา
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
โรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝุายบริหาร
ฝุายอานวยการ
ฝุายวิชาการ
ฝุายกิจการนักเรียน
ฝุายบริหารทั่วไป

ฝุายบริหาร
ฝุายอานวยการ
ฝุายวิชาการ
ฝุายกิจการนักเรียน
ฝุายบริหารทั่วไป

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพพลโลก
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
5. ผู้เรียนน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เทิดทูนสถานบัน กตัญํู บุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติ
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินกิจกรรม กระบวนการพัฒนา วิธีการที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละหัวข้อดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารด้านภาษาไทยของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาไทย และกาหนดชั่วโมงรักการอ่าน ในการ
พัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสื่อสาร ภาษาไทยสัปดาห์ละ 1 คาบ เพื่อให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาสาระที่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้จัดทาขึ้น หรือที่ผู้เรียนมีความสนใจศึกษา แล้วเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการ
อ่านด้วยลายมือของตนเอง ตรวจประเมินโดยครูประจารายวิชารักการอ่าน ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่กาหนด
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการตีความการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษและ
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทุกระดับชั้น โดยอ่านจากสื่อบทความประเภทต่าง ๆ เขียนแสดงความ
คิดเห็ นเป็ นภาษาอังกฤษ สามารถอ่านจับใจความส าคัญของเนื้อหาที่อ่านได้ พัฒนาความสามารถในการคิด
คานวณของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดย
เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นท าแบบฝึ ก ทั กษะการคิด ค านวณตามเนื้ อหาสาระของแต่ ล ะระดั บ ชั้น จั ด โครงการที่ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการคิดคานวณตามศักยภาพของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
โรงเรียนได้ดาเนินการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL) ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์
รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและ
เชื่อมโยงเพื่อนามาวางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผล มีการคาดการณ์และกาหนดเปูาหมายในอนาคตได้อย่างมี
เหตุผล และสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงการ โครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน
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นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้
ที่รับเข้ามาใหม่ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
เรียนมากขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context)
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ป๎ญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา
ไปพร้อมกัน โดยผู้เรียนทุกคนร่วมกันทาโครงงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 1 โครงงานในสาขาที่สนใจ มีครูที่ปรึกษาและ
ครูเชี่ยวชาญตามสาขาเป็นที่ปรึกษา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ ด้วยตนเอง และทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ นาประสบการณ์
แนวความคิดมาใช้ในการทาโครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิตของตนเองอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการกับแนวคิด
สะเต็มศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มาใช้ในการสร้างสร รค์
นวัตกรรม การจัดทาโครงงาน (Project Based Learning : PBL) มีครูที่ปรึกษาโครงงาน ทุกโครงงานได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กาหนด เผยแพร่โครงงานภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน เช่นพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่ม
อาเซียน โครงงานวิทยาศาสตร์เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ การนาเสนอผลงานวิจัยห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ
เพชรกาญจนากลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และการพูดภาษาอังกฤษ ของ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.) ประเทศมาเลเซีย
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดรายวิชาพื้นฐานและรายวิช าเพิ่มเติมไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร การทางาน การศึกษาเรียนรู้ และการ
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้
พัฒนาเว็บไซต์ DLIT เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถนาไปใช้เป็นช่องทางให้ครู
มอบหมาย ติดตามภาระงาน เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนในประเด็นต่ าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรมโดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เรียนรู้ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนได้ดาเนินการกาหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดแก้ป๎ญหา
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน คือ การสื่อสาร การคิด การแก้ป๎ญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้ผู้เรียนสอบ
เลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด
และพร้ อมที่จ ะศึ กษาต่อ ในระดับ ที่สู งขึ้ น รวมไปถึง ได้ ตระหนักถึ งบทบาทหน้ าที่ ของตนเองที่ มีต่ อส่ ว นรวม
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดแหล่ งเรียนรู่อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดการเรียนรู้พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพตรงตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ที่กาหนด เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้กาหนดรูปแบบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่จะเข้าศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพ และความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น
กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษเพชรกาญจนา และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม) กลุ่มศิลป์คานวณ กลุ่มภาษา (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาเกาหลี)
การใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) จัด
กิจกรรมการเรียนรู้/โครงการต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว และระบบดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย น ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการทางาน สามารถทางานร่ว มกับผู้ อื่น มี
ความสุขในการทางาน มีเจตคติที่มีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการศึกษาอาชีพ
เพื่อผู้เรียนจะได้รับความรู้แนวทางอาชีพและฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีก
ทั้งโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการดทางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
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2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
โรงเรียนได้ดาเนินการส่งเสริมและปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นเลิศ
วิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
สมรรถนะส าคัญของผู้ เรี ย นด้านความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ป๎ญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กาหนด โดยผู้เรียนมีความรักเคารพกตัญํูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และชาติบ้านเมือง สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ด้วยวิธีการสอดแ ทรกใน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมเลือกตั้งส่งเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น การหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์
การบรรพชาสามเณรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กิจกรรมวันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ การ
ประกอบพิธีสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม เป็นต้น เพื่อปลูกฝ๎งให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม และทาหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ อีกทั้งการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โดยการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สอนให้ผู้เรียนรู้จักการใช้จ่ายของตนเอง รู้จักออม โดยการบันทึกรายรับและ
รายจ่าย การฝากหรือการออมกับธนาคารโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือสังคม เสียสละและปลูกฝ๎งความสามัคคี ผ่าน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น มหกรรมกีฬาและดนตรีกาญจนาเกมส์ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เป็นต้น
ปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการลงสู่การเรียน
การสอน ผ่านหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการกิจกรรม
การเรียนการสอน ทาให้เกิดชิ้นงาน/โครงงาน และผลงานผู้เรียน เช่น การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การสร้าง
จิ ตส านึ กในการสื บ สานวัฒ นธรรมไทย ส่ งเสริมการใช้ภ าษาไทยในโครงการยกระดับคุณภาพผู้ เรียนพัฒ นา
ศักยภาพการจั ดการเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระภาษาไทย เช่นกิจ กรรมวันสุ นทรภู่ กิจกรรมแข่ง ขันทัก ษะภาษาไทย
เป็นต้น
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
โรงเรีย นได้ดาเนินการให้ผู้เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจาการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิล ปะ/ดนตรี / นาฏศิล ป์ แสดงออกด้านวัฒ นธรรมและภูมิ ป๎ญญาไทยที่ต นเองภาคภูมิ ใจในท้อ งถิ่น ได้อ ย่า ง
เหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
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1) ระดับขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้ผู้เรียนได้
เรียนเนื้อหาประวัติความเป็นมาของความเป็นไทยต่าง ๆ ในรายวิชาศิลปะ อาศัยรูปแบบกระบวนการคิด และ
สร้างผลงานตามภาระงานในแต่ละระดับชั้ น โดยลงมือปฏิบัติจริง และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการเป็นผู้นา จัดทาผลงานที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้าน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด การระดมสมอง การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการลงมือ
ปฏิบัติจริ ง 2) ระดับ ชั้นเสริ มทักษะปฏิบัติ เป็นการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมส าหรับผู้ เรียนที่มีความสนใจด้าน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ด้วยรายวิชาเลือกเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม ได้แก่ กิจกรรมวงโยธวาทิต กิจกรรมดนตรี
ไทย กิจกรรมขับร้อง กิจกรรมนาฏศิลป์ อีกทั้งการจัดกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมค่ายศิลปะ กิจกรรมค่าย
ดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน บูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 3) ระดับขั้นสร้างความมั่นใจในตนเอง เป็นการพัฒนาต่อยอดทักษะ
ความสามารถของผู้เรียน ด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ โดยมีการแสดงผลงานด้วนตนเองในกิจกรรมวันสาคัญ
ต่าง ๆ หรือกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประเมินผล
การพัฒนาของนักเรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการ
พัฒนาผู้เรียนยุค Thailand 4.0 ให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ให้มี
คุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ กระบวนการการเรียนรู้เชิง
ประจักษ์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมโครงงานเชิงบูรณการ การเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based
Learning) กิจกรรมชุมนุมวิชาการ กิจกรรมจิตสาธารณะ โดยผู้เรียนได้เรียนความเป็นสมาชิกของสังคม การ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และการใช้ชีวิตตามวิธีประชาธิปไตย
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
โรงเรียนได้ดาเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย โดยการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ อาทิ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางด้านกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มีสถานที่ที่เอื้อต่อการออกกาลังกาย
มีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมเพื่อใช้ในการออกกาลังกาย และได้มีการวัดประเมินผลสมรรถภาพทางกายในทุกระดับชั้น
มีการวัดสมรรถนะภาพทางกายด้วยดัชนีมวลกาย ด้วยความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบไหลเวียนโลหิตและ
หลอดเลือด ซึ่งบู ร ณาการเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาตามหลั กสู ตรแกนลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างเสริมด้านลักษณะจิต สังคม โดยใช้การฝึกสมาธิและการ
อบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน เพื่อพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส ซึ่งส่งผลต่อการมีอารมณ์และสุขภาพจิต
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ที่ดี ผู้เรียนทาแบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์ โดยเลือกใช้แบบประเมินด้วยดัชนีความสุขของคนไทย
ฉบับสั้น (15 ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง ที่สร้างขึ้น
ภายใต้กรอบแนวคิด คาจากัดความของความสุขนั้นหมายรวมถึง อารมณ์และจิตใจ นอกจากการทาแบบประเมิน
ขั้นต้นแล้ว ยังมีการให้คาแนะนาในการปรับปรุง ป๎ญหาด้านอารมณ์และสุขภาพจิต มีการติดตามผลและการ
ประเมินซ้า เพือ่ สังเกตพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน
เขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
ร่องรอย/หลักฐาน
ที่ได้
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม 1. สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม 2. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 6)
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
7. แผนการจัดการเรียนรู้
8. แฟูมสรุปโครงการกิจกรรม
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2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ป๎ญหา

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม

4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
ร่องรอย/หลักฐาน
ที่ได้
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
สื่อสารและการนาเสนอ
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5)
3. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/
รายงาน/โครงการ/โครงงาน/เกียรติบัตร
ดีเลิศ
ดีเลิศ
1. ตารางแสดงจานวนโครงงานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
จาแนกตามรายวิชา
2. แบบประเมินโครงงาน
3. โครงงาน
4. ตารางแสดงจานวนรางวัลโครงงาน จาก
การแข่งขันในรายการต่าง ๆ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาคอมพิวเตอร์
2. สถิติการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล ภักดี
ภูวดล
3. ชิ้นงาน/รางวัล/เกียรติบัตร
ดี
ดีเลิศ
1. แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2. รายงานผลการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ของผู้เรียนในป๎จจุบันและปีที่ผ่านมา
3. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
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ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
ที่ได้

6) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนด

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ร่องรอย/หลักฐาน
(สทศ.) ของผู้เรียน ตามเปูาหมายของ
สถานศึกษาในปีป๎จจุบันและปีที่ผ่านมา
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. โครงการกิจกรรม
6. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. แบบประเมินความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
2. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา
3. ผลงานนักเรียน
1. แฟูมสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2. แฟูมสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา
3. แฟูมสรุปกิจกรรมตักบาตร
4. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
5. แผนการจัดการเรียนรู้
6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. แฟูมสรุปกิจกรรมอบรมคุณธรรม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ
พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การตักบาตร
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. ผลงานของผู้เรียน
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3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
ร่องรอย/หลักฐาน
ที่ได้
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม 1. สรุปกิจกรรมกีฬาสี (ราชพฤกษ์เกมส์)
2. สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. สรุปกิจกรรมมหกรรมกีฬา ศิลปะและ
ดนตรีกาญจนาเกมส์
4. สรุปกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
1. แบบประเมินสมรรถภาพทางกาย
2. ข้อมูลสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ทุกระดับชั้น
3. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4. ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน
5. ภาพสถานที่ในการส่งเสริมสุขภาพและ
แก้ไขป๎ญหาสุขภาพ
6. ภาพการฝึกสมาธิในกิจกรรมค่าย
คุณธรรม
7. ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
8. ภาพการจัดกาเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
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2.3 ผลความสาเร็จ
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการและ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการพัฒนามีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน
การสื่อสารและการคิดคานวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ป๎ญหา

ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความสามารถ
ในการอ่านเขียน การสื่อสารด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิด
คานวณในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ส่งผลให้การประเมินคุณภาพผู้เรียน มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลการพั ฒ นาความสามารถของผู้ เ รี ย นในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL)
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลใหม่ ด้วยตนเอง (self-directed learning)
โดยมีป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้ และมีผู้สอนทา
หน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คาแนะนา
(guide) แล้ ว มีก ารประเมิ นผลจากสถานการณ์ จริ ง (authentic
assessment) ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะทา
กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process) และการประเมินจากชิ้น
จาก/ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learning product) ของผู้เรียน
จากผลการพัฒนาตามที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น
สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนามาวางแผนงานโครงการ สรุป
เหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และกาหนดเปูาหมายในอนาคตได้
อย่างมีเหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การ
เขียนโครงการ โครงงานหรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถนาไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต มีผลการพัฒนาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม

ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้วยตนเอง และการทางานเป็นทีม ได้
เรียนรู้การทาโครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต จากการเรียนการ
สอนทุ ก รายวิ ช าบู ร ณาการกั บ แนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนสามารถทา
โครงงาน มีการนาไปใช้ และเผยแพร่ ผลงาน มีผลการพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความสามารถ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่ อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ผลการพัฒนาจากการจัดโครงการ/กิจกรรมผ่านประบวนการเรียนการ
หลักสูตรสถานศึกษา
สอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิด
แก้ป๎ญหา ส่งเสริมสมรรถนะ 5 ด้าน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาก าหนด ท าให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ทั้งด้านความรู้
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ โดยการลงมือปฏิบัติจริง ทาให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนสอบเลื่อนชั้น
หรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามที่สถานศึกษากาหนด รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O – NET) ของผู้เรียนระดับ ม.3 และ ม.6 เป็นไปตาม
เกณฑ์เปูาหมายของสถานศึกษา มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
6) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน และ ผลการพัฒนาทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
เจตคติ ที่ดี ต่อ งานอาชี พ ผลการประเมิน ผู้ เรี ยนให้ มี ค วามรู้ ทัก ษะ
พื้นฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย

ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลกสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ป๎ญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามที่
โรงเรียนได้ดาเนินการด้วยวิธีการสอดแทรกในการจัดการเรียนการ
สอน และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งสภานักเรียน
ส่งเสริมประชาธิปไตย ทาบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ การบรรพชา
สามเณรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กิจกรรมวันไหว้ครู
การเข้าแถวเคารพธงชาติ การประกอบพิธีวันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ การประกอบพิธีวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น ส่งผลให้
มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลการพัฒ นาผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
ไทยที่ ต นเองภาคภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสม สร้ า งผลงาน
และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ มีผลการ
พัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ยอมรับเหตุผลฟ๎ง
ความคิดเห็ นของผู้ อื่น และสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงสิทธิและหน้าของตนเองและผู้อื่น ให้คาแนะนา
แก่ผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในการทากิจกรรมกลุ่มร่วมกันให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เปูาเหมาย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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ผลการพัฒนา
4) มี สุ ข ภาวะทางร่ า งกายและจิ ต ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีสุขภาพร่างกาย
สังคม
แข็งแรง โดยออกกาลังกายและมีน้าหนักส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย ด้าน
ความอ่อนตัว สมรรถภาพทางกาย พัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโต รักษาสุขภาพจิต อารมณ์ที่ดีอยู่เสมอ และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความ
เข้าใจผู้อื่น มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยสาหรับนักเรียนและกิจกรรมรักการ
อ่าน ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยจัดครูผู้สอนชาวต่างชาติสอนใน
ทุกระดับชั้น ทักษะด้านการคิดคานวณจากผลการทดสอบโอเนตมีนักเรียนได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน แสดง
ให้เห็นว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารเป็นอย่างดี
2) มีการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning :
PBL) มีการนาไปใช้ และเผยแพร่ผลงานทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน จนได้รับรางวัลระดับประเทศ
และนานาชาติ ทาให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ป๎ญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอก
กรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อ
นามาวางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และกาหนดเปูาหมายในอนาคตได้อย่างมี
เหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงการ โครงงานหรือรายงาน ชิ้นงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนาไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบ
แผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
3) มีการจัดทาระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับ
การใช้งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน ทาให้นักเรียนสามารถนาระดับคะแนนไปใช้
พัฒนาตนเองได้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

93
4) ผู้เรียนจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กาหนด รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์เปูาหมาย
ของสถานศึกษา
5) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพตาม
ความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรมชุมนุมวิชาการ เช่น ชุมนุมจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ชุมนุมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
6) โรงเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรม
บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม ลงสู่การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝ๎งคุณธรรม
จริยธรรม ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน
7) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ
รายวิชาเพิ่มเติมเสริมทักษะด้วย ตลอดจนจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน สามารถ
สร้างผลงานและมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.0 เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย นาเสนอผลงานได้ด้วยความมั่นใจในตนเอง เผยแพร่ผลงาน นาผลงานและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทากิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างดี ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น
8) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2551 และสอดคล้ องกับ คุ ณลั กษณะอั นพึ ง ประสงค์
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่มีและสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้แก่ การปลูกฝ๎งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว
ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 -6 ด้ ว ยกิ จ กรรมลู ก เสื อ – เนตรนารี กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ กิจ กรรมหน้ าเสาธง กิจ กรรมค่ า ยคุ ณ ธรรม การเสริ มสร้ า งความเป็ นพลเมือ งดี ตามวิ ถี
ประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน
การจาลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ป๎ญหา การช่วยเหลือ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) เป็นต้น
9) จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมมหกรรมกีฬาและดนตรี
กาญจนาเกมส์ ทาให้มีการพัฒนาสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้านคือ ด้านดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบหายในและหลอดเลือด
ด้านความอดทนและแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการประเมินซ้า เพื่อการ
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ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียนเรียนรู้
และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้ความร่วมมือ
ต่อสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคม
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
1) ควรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้เรียน เช่น
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แบบสอบถามในรูป google form เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์ผลมากยิ่งขึ้น
2) ครูบางส่วนยังใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว หากมีการ
ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นจะช่วยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นได้
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) ส่งเสริมการนาโมเดลการบริหารจัดการ “KPSP PERFECT SCHOOL สู่ 5 G” มาเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น
2) ส่งเสริมการให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ควบคู่กับการสอนแบบปกติเพื่อเตรียมความ
พร้อมในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินกิจกรรม กระบวนการพัฒนา วิธีการที่ส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการบริหารและ
จัดการในแต่ละหัวข้อดังนี้
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 ) โรงเรียนและคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดาเนินการศึกษากรอบนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
3) สารวจความต้องการและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) สรุปข้อมูลความต้องการและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากาหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์
ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนโยบายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
6) นาแนวนโยบายบูรณาการกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังกล่าวมาส่งเสริมและสนับสนุน
ดาเนินการพัฒนางานในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา
7) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562-2565
8) ขออนุมัติการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562-2565
9) การนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562-2565 สู่การปฏิบัติ
10) กากับติดตาม ประเมินผล รายงานผล
2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
1) ศึกษา สภาพ ป๎ญหาการดาเนินบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา
2) วิเคราะห์ การวางแผน/เขียนแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เช่น การวาง อัตรากาลัง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการนิเทศ
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3) การนาแผนสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การบริหารอัตรากาลัง ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
4) ระบบการนิเทศการกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ภายใน รายงานผล
5) นาผลจากการนิเทศ กากับติดตามมาร่วมกันพิจาณาวางแผนในการพัฒนาคน ปรับปรุงพัฒนางานให้
สอดคล้องกับการทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภายใต้
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นผู้เรียน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ทุกกลุ่มเปูาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1) จัดทาโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2) ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรร่วมกัน ในรูปแบบการ
ประชุม อบรม การสัมมนา
3) นาผลจากการพัฒนามาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1) สารวจสภาพ ป๎ญหา/ความต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด
การเรียนรู้
2) วางแผน เขียนแผนพัฒนา พัฒนา/ปรับปรุงอาคารสถานที่
3) แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
4) แผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ICT
5) แผนส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
6) แผนส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ความต้องการที่จะพัฒนา เพื่อนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดูแลระบบ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

97
2) วางแผน เขียนแผนการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
3) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับบุคลากร นักเรียน ในการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน
4) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
5) นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นพิจารณา
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
ร่องรอย/หลักฐาน
ที่ได้
ดีเลิศ
ดีเลิศ
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ระยะ 4ปี
3. แผนปฏิบัติการ
4. แบบสอบถาม
5. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ระยะ 4 ปี
7. ภาพถ่าย
8. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
9. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ
10. ภาพถ่ายการทากิจกรรมต่างๆ ตาม
แผน
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2.2 มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา

2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
ร่องรอย/หลักฐาน
ที่ได้
ดีเลิศ
ดีเลิศ
1. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ
4. ภาพถ่ายการทากิจกรรมต่างๆตามแผน
5. แผนปฏิบัติการ
6. แผนการดาเนินงาน/กากับติดตามผล
การดาเนินการตามแผนของงานต่างๆ
7. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของงาน
8. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
9. รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)
ดีเลิศ
ดีเลิศ
1. แผนปฏิบัติการ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ
3. หลักสูตรสถานศึกษา
4. แผนการนิเทศ
5. รายงานผลการนิเทศการศึกษาภายใน
6. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา
7. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
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ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
ที่ได้

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ร่องรอย/หลักฐาน
8. ภาพถ่าย
1. แผนปฏิบัติการ
2. คาสั่ง
3. แผนการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
4. รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
5. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
6. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน
8. รายงานผลการประเมินตนเองภายใน
สถานศึกษา (SAR)
9. ภาพถ่าย
1. โครงการซ่อมบารุงอาคารสถานที่ และ
ครุภัณฑ์
2. โครงการส่งเสริมพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์
3. โครงการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
I.C.T.
4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
ที่ได้

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ร่องรอย/หลักฐาน
5. โครงการพัฒนางานห้องสมุดและ
รักการอ่าน
6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
8. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์
และ Maker space
1. แผนปฏิบัติการ
2. คาสั่งแต่งตั้ง
3. ระบบการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ
เช่น ระบบDMC, EMIS, E-SCHOOL
Line, Google classroom , Lan
เป็นต้น
3. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
4. รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
5. ภาพถ่าย
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2.3 ผลความสาเร็จ
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการพัฒนามีดังนี้
ประเด็นพิจารณา
ผลการพัฒนา
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มีทิศทางในการพัฒนา
พันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้
การ มีสวนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน
3. มีระบบการกากับติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง
4. โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย นโยบายของ สพฐ. นโยบายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2 มีระบบการบริหารจัดการ
1. มีระบบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
คุณภาพของสถานศึกษา
ต้ อ งการและสามารถแก้ ไ ขป๎ ญ หาต่ า งๆ เช่ น ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน การบริหารอัตรากาลัง ภายใต้การมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2. มีระบบการนาแผนสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่เป็นรูปธรรม
3. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ
4. มีระบบการนิเทศภายใน การกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย

ผลการพัฒนา
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
ทุกกลุ่มเปูาหมาย
3. มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตามการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ส่งเสริมความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ เช่น ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ดนตรี ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 1. ครูและบุคลากรการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้าด้าน
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
วิชาชีพมีวุฒิการศึกษาและวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถนาผลอ
การพัฒนามาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ผู้เรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
มีค่าร้อยละ 78.25 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียนใน
ระดับดีขึ้นไป มีค่าร้อยละ99.86 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 100 มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย
ระดับโรงเรียน = 68.99 ระดับประเทศ = 55.14
คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับโรงเรียน = 41.98 ระดับประเทศ = 33.25
คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน = 38.93 ระดับประเทศ = 26.73
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ผลการพัฒนา
คะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับโรงเรียน = 34.37 ระดับประเทศ = 30.07
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย
ระดับโรงเรียน = 58.55 ระดับประเทศ = 42.21
คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับโรงเรียน = 35.81 ระดับประเทศ = 29.20
คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน = 38.09 ระดับประเทศ = 25.41
คะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับโรงเรียน = 33.09 ระดับประเทศ = 29.20
คะแนนเฉลี่ย วิชาสังคมศึกษา
ระดับโรงเรียน = 42.61 ระดับประเทศ = 35.70
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 1. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมได้แก่ อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มีคณะกรรมการดาเนินงานและดูแลระบบ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 2. กาหนดแผน เพื่อการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
สนับสนุนการบริหารจัดการให้กับฝุาย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับบุคลากรนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการและการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ประเด็นพิจารณา

ผลการพัฒนา
4. นาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
1) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีสวนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3) มีการกากับติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
4) มีการนาผลหรือข้อมูลที่ได้จากการกากับติดตามมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5) การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขป๎ญหาของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย
6) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
7) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย ยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรในอนาคต
8) นักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน
นวัตกรในอนาคต
9) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือ
ตามทีโ่ รงเรียนจัด
10) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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11) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา
12) สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความปลอดภัย
13) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
1) พัฒนาระบบการนาแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์
2) การประชุม ติดต่อ สื่อสารเพิ่มช่องทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง
3) ควรกากับติดตาม รายงาน ประเมินผลการดาเนินการด้วยระบบออนไลน์
4) นาระบบการสื่อสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ในระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5) ควรมีวัสดุครุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ และเพิ่มห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับกับจานวน
นักเรียนในอนาคต
6) ควรมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อรองรับกับจานวนนักเรียนในอนาคต
7) ขาดอัตรากาลังในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ป๎จจุบันโรงเรียนต้องใช้งบเพื่อจ้างครูสอนเอง)
8) เพิ่มอาคารสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม รองรับกับจานวนนักเรียนในอนาคต
9) จานวนครูไม่เพียงพอมีความขาดแคลนในบางสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม
ภาษาต่างประเทศ
10) การสร้างเครือข่ายแสดงตารางการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแบบออนไลน์
11) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
12) ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% ซึง่ ต้องใช้งบประมาณจานวนมากใน
การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้บริการกับนักเรียนและบุคลากรทุกคน
13) มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศจานวนน้อย
14) การให้การดูแลหรือการให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขป๎ญหาไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องรอคิว
เนื่องจากมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญสาขานี้มีน้อย
15) ควรจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มาดูแลระบบและแก้ไขป๎ญหาเกี่ยวกับนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย
แผน: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย KPSP PERFECT SCHOOL MODEL
KPSP
หมายถึง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
P: Planning
หมายถึง การวางแผนอย่างเป็นระบบ
E: Envision
หมายถึง วิสัยทัศน์ชัดเจน
R: Reaction
หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
F: Flexible
หมายถึง ยืดหยุ่น คล่องตัว พลิกแพลง
E: Efficiency หมายถึง มีประสิทธิภาพ
C: Connection หมายถึง การสร้างเครือข่าย
T: Teamwork หมายถึง การทางานเป็นทีม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยดาเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล อีกทั้งได้รับการพัฒนาใน
ด้านการจัดทาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็น
สากล ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยดาเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการนิเทศ
ภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ
ทาให้ครูมีความสามารถในการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบริหาร
จัดการ การเรียนการสอนร่วมกัน มีการดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ไข
ป๎ญหา ให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่ผู้เรียนในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ความสามารถ พร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในทุ กรายวิชา สมรรถนะสาคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนด้วย
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

สารวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

P

จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
D
ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง

ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ไม่ผ่าน
C

ผ่าน
พัฒนา ขยายผลการนาไปใช้/สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
A
สรุปผลการพัฒนา

แผนผัง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นพิจารณา

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
ร่องรอย/หลักฐาน
ที่ได้
3.1 จั ดการเรี ย นด้ว ยกระบวนการ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
การจัดการเรียนการสอน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้
4. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนรายบุคคล
5. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่
สะท้อนการคิดและปฏิบัติจริง
6. ชิ้นงาน รางวัล เกียรติบัตร
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม 1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. แบบประเมินการจัดการเรียนการ
สอน
3. ทะเบียนสื่อ/แหล่งเรียนรู้
4. ทะเบียนการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม 1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
บวก
2. แบบประเมินการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้
3. ภาพกิจกรรมต่างๆ
4. ภาพบรรยากาศห้องเรียน
5. ภาพบรรยากาศห้องพิเศษ/ห้อง
ประชุม/ห้องสมุด เป็นต้น
6. ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล(SDQ)
7. วิจัยเจตคติของนักเรียนต่อรายวิชา
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ค่าเป้าหมาย

3.4 ตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เ รี ย น
อย่ า งเป็ น ระบบ และน าผลมาพั ฒ นา
ผู้เรียน

ดีเลิศ

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ

ระดับ
ร่องรอย/หลักฐาน
คุณภาพที่ได้
ยอดเยี่ยม 1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกหลังการสอน
3. แบบทดสอบ
4. แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือ
วัดผล/สื่อ
5. แบบรายงานการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา(ปพ.5)
6. วิจัยในชั้นเรียน
7. ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม 1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
2. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
3. แบบประเมินการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. เอกสารกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
6. รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ
7. บันทึกการประชุมของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
8. ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับองค์กรภายนอกและ
ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน
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2.3 ผลความสาเร็จ
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา
ผลการพัฒนา
3.1 จัดการเรี ย นด้วยกระบวนการ 1. สนับสนุน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป ปฏิบัติจริง
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น และคิดเป็นระบบ
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.2 ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 1. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
3. งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี จัดทาระบบโครงข่ายติดตั้ง
อุปกรณ์ทั้งระบบสายและไร้สาย เพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถ
เข้าใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง 1. ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถ
บวก
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. การสร้างและการรักษาสื่อ สิ่งแวดล้อมของห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
3. การสร้างกฎระเบียบข้อตกลงเพื่อปรับพฤติกรรมของผู้เรียนและ
แก้ไขป๎ญหาในห้องเรียน
4. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียน เพื่อนาผล
มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรีย น
อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ผลการพัฒนา
5. มีการวิจัยเจตคติของนักเรียนต่อรายวิชา เพื่อนาผลมาพัฒนา
ปรับปรุง
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผล
อย่างเป็นระบบ
2. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน
3. ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
4. ครูบันทึกการเข้าสอนและบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
5. มีวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อและนวัตกรรม เพื่อนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน
2. มีการนิเทศภายในเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ
3. มีกระบวนการ PLC ของครูในกลุ่มย่อย และประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและแก้ป๎ญหาในชั้นเรียน
4. มีการอบรมคูปองครูตามความสนใจ เพื่อเน้นการแก้ป๎ญหา
ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง
5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปพัฒนาตนเอง
6. มีการแลกเปลี่ยน นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
1) มีการใช้เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
2) มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และคิดเป็น
ระบบ
3) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
1) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
2) ควรเปลี่ยนปูายนิเทศให้เป็นป๎จจุบัน และรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติป๎ญญาอารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะและความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งทา
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนา ผลการทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์เปูาหมาย
2) พัฒนาครู โดยกาหนดให้ครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิและศักยภาพในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก
ของ 3R 8C ส่งเสริมครูในด้านการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยการนาผลการประเมินหรือผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทาสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มาก
ยิ่งขึ้น
3) พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้งห้องเรียน ICT และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุ ป น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อ ม
ทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน
1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการอ่าน
เขียนภาษาไทยสาหรับนักเรียนและกิจกรรมรักการอ่าน
ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศโดยจัดครูผู้สอนชาวต่างชาติสอนใน
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ทั ก ษะด้ า นการคิ ด ค านวณจากผลการ
ทดสอบโอเน็ตมีนักเรียนได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียนและการสื่อสารเป็นอย่างดี
2. มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนสามารถ
เรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning :
PBL) มีการนาไปใช้ และเผยแพร่ผ ลงานทั้งภายใน
โรงเรี ย นและภายนอกโรงเรี ย น จนได้ รั บ รางวั ล
ระดับประเทศ และนานาชาติ
ทาให้มีการพัฒนา
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด วิ จ ารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา

คุณภาพของผู้เรียน
1. ควรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการวิเคราะห์และ
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ของผู้เรียน เช่น
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แบบสอบถามในรูป google
form เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์ผลมากยิ่งขึ้น
2. ครูบางส่วนยังใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว หากมีการติดต่อสื่อสารกับ
นักเรียนและสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น
จะช่วยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้นได้
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ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่าง
ตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนามา
วางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการ
คาดการณ์และกาหนดเปูาหมายในอนาคตได้อย่างมี
เหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เช่น การเขียนโครงการ โครงงานหรือรายงาน ชิ้นงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนาไปต่อยอดหรือ
พัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตาม
รูปแบบแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
3. มีการจัดทาระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับ
การใช้งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
อย่างครบถ้วน ทาให้นักเรียนสามารถนาระดับคะแนน
ไปใช้พัฒนาตนเองได้
4. ผู้เรียนจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กาหนด รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาสูง
กว่าเกณฑ์เปูาหมายของสถานศึกษา
5. มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพตาม
ความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรม
ชุมนุมวิชาการ เช่น ชุมนุมจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
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ชุมนุมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
6. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรม
บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่าน
โครงการ/กิจกรรม ลงสู่การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝ๎ง
คุณธรรม จริยธรรม ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน
7. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และรายวิชา
เพิ่มเติมเสริมทักษะด้วย ตลอดจนจัดกิจกรรมชุมนุม
และกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน สามารถสร้าง
ผลงานและมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับคะแนนเฉลี่ย
3.0 เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
นาเสนอผลงานได้ด้วยความมั่นใจในตนเอง เผยแพร่
ผลงาน นาผลงานและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทากิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างดี ความสามารถทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น
8. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่มีและสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ได้แก่ การปลูกฝ๎งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 – 6
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ด้วยกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
ค่ายคุณธรรม การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น
การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน การจาลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้
ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ป๎ญหา การช่วยเหลือ และการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน
(Project Based Learning) เป็นต้น
9. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพผู้เรียน
ทุกระดับชั้น กิจกรรมมหกรรมกีฬาและดนตรีกาญจนา
เกมส์ ทาให้มีการพัฒนาสุขภาวะร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพทั้ง 4 ด้านคือ ด้านดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อน
ตัว ด้านความอดทนต่อระบบหายในและหลอดเลือด
ด้านความอดทนและแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีการ
ประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการประเมินซ้า
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ ผู้เรียนเรียนรู้และมีทักษะในการปูองกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ให้ความร่วมมือต่อสถานศึกษา ครอบครัว
ชุมชน และสังคม
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กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปี
การศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีสวนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. มีการกากับติดตามประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง
4. มีการนาผล/ข้อมูลที่ได้จากการกากับติดตามมา
ปรับปรุง/พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขป๎ญหา
ของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย
6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
7. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
หลากหลาย ยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนน
วัตกรในอนาคต
8. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน
นวัตกรในอนาคต

กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. พัฒนาระบบการนาแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบ
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์
2. การประชุม ติดต่อ สื่อสารเพิ่มช่องทางออนไลน์
อีกช่องทางหนึ่ง
3. ควรกากับติดตาม รายงาน ประเมินผลการ
ดาเนินการด้วยระบบออนไลน์
4. นาระบบการสื่อสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ใน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5. ควรมีวัสดุครุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ และ
เพิ่มห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับกับจานวน
นักเรียนในอนาคต
6. ควรมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อรองรับกับ
จานวนนักเรียนในอนาคต
7. ขาดอัตรากาลังในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ป๎จจุบัน
โรงเรียนต้องใช้งบเพื่อจ้างครูสอนเอง)
8. เพิ่มอาคารสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม
รองรับกับจานวนนักเรียนในอนาคต
9. จานวนครูไม่เพียงพอมีความขาดแคลนในบาง
สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม
ภาษาต่างประเทศ
10. การสร้างเครือข่ายแสดงตารางการใช้งานแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนแบบออนไลน์
11. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

9. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือ
ตามทีโ่ รงเรียนจัด
10. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา
12. สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความปลอดภัย
13. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
1. มีการใช้เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
2. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และ
คิดเป็นระบบ
3. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและมีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

12. ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 100% ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวน
มากใน การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้บริการกับ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน
13. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศจานวนน้อย
14. การให้การดูแลหรือการให้คาแนะนาเพื่อแก้ไข
ป๎ญหาไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องรอคิว
เนื่องจากมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญสาขานี้มีน้อย
15. ควรจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มาดูแลระบบหรือ
แก้ไขป๎ญหาเกี่ยวกับนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
2. ควรเปลี่ยนปูายนิเทศให้เป็นป๎จจุบัน และรักษา
สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. ส่งเสริมการนาโมเดลการบริหารจัดการ “KPSP PERFECT SCHOOL สู่ 5 G” มาเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมการให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ควบคู่กับการสอนแบบปกติเพื่อเตรียมความพร้อม
ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
3. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย
แผน: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย KPSP PERFECT SCHOOL MODEL
KPSP
หมายถึง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
P: Planning
หมายถึง การวางแผนอย่างเป็นระบบ
E: Envision
หมายถึง วิสัยทัศน์ชัดเจน
R: Reaction
หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
F: Flexible
หมายถึง ยืดหยุ่น คล่องตัว พลิกแพลง
E: Efficiency หมายถึง มีประสิทธิภาพ
C: Connection หมายถึง การสร้างเครือข่าย
T: Teamwork หมายถึง การทางานเป็นทีม
4. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติป๎ญญาอารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
การเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะและความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พัฒนา ผลการทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์เปูาหมาย
5. พัฒนาครู โดยกาหนดให้ครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิและศักยภาพในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก
ของ 3R 8C ส่งเสริมครูในด้านการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยการนาผลการประเมินหรือผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรม
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การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทาสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มาก
ยิ่งขึ้น
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้งห้องเรียน ICT และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการนาระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมการนิเทศ กากับ ติดตาม ระบบควบคุม ภายใน ประเมินผล รายงานผล
4. ส่งเสริมการนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นาการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในการดารงชีวิต และจัดการเรียน
การสอน
7. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ และเอื้อต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
9. ส่งเสริมการเรียนการสอน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าเพื่อแก้ไขป๎ญหา
10. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
11. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
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ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การอบรมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ
ครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. การสนับสนุนด้านงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนทั้งห้องปฏิบัติการและห้องเรียน ICT
3. การจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนการสอน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ของครู
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ส่วนที่ 4
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น)
เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)


เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นที่ (C1)

ชื่อผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices)
“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยใช้โมเดล KPSP PERFECT SCHOOL”
1. บทนา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานในอดีต
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นหนึ่งใน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 9
มิถุนายน พ.ศ. 2539 จัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
เป็นวันสถาปนาโรงเรียน รวมระยะเวลาในการจัดตั้งโรงเรียนจนถึงป๎จจุบันคือ 25 ปี ป๎จจุบันมีจานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 2,291 คน ซึ่งนับเป็นโรงเรียนที่มีการขยายขนาดขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง
นักเรียนในการส่งลูกหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้จานวนมาก
สาหรับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีนั้นเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษซึ่งมีเกณฑ์ในการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยมีความแตกต่างจาก
โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ส่วนการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มาจาก
นักเรียนที่สอบคัดเลือก นักเรียนโควตาจากเขตพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนโควตาจากเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนบ้านใกล้ ดังนั้นนักเรียนที่เข้ามาเรียนจึงมีความ
หลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ พื้นฐานครอบครัว และฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ จึงเป็นหน้าที่
ของโรงเรียนที่จะต้องจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ สร้างความเสมอภาค ด้านโอกาสให้ทุกคน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมตามศักยภาพ
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สภาพทั่วไป
ป๎จจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้มีการยกระดับให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในการพัฒนาเยาวชนให้สู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ ด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่ม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยอีกทั้ง 8 แห่งและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดสกลนคร ดังนั้นฝุายบริหารของ
โรงเรียนได้มีนโยบายที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครอง และชุมชนที่ส่งนักเรียนเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้
แต่ในปีการศึกษาทีผ่ ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในบางรายวิชายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
ผู้บริหารและคณะครูมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
มากกว่านี้ และต้องการให้โรงเรียนเป็นผู้นาด้านวิชาการของจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถเป็นแบบอย่างและเป็น
ต้นแบบการดาเนินงานด้านวิชาการให้แก่โรงเรียนอื่นได้ ผู้อานวยการจึงมอบหมายให้ฝุายวิชาการซึ่งนับเป็น
หัวใจของการจัดการศึกษาในโรงเรียน เป็นผู้นาในการดาเนินการวางแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้โมเดล “KPSP PERFECT SCHOOL”
ลักษณะสาคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โมเดล “KPSP PERFECT SCHOOL” มีแนวคิดของคาสาคัญ ดังนี้

Planning : การวางแผนอย่างเป็นระบบ
Envision : วิสัยทัศน์ชัดเจน
Reaction : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Flexible : ยืดหยุ่น คล่องตัว พลิกแพลง
Efficiency : มีประสิทธิภาพ
Connection : การสร้างเครือข่าย
Teamwork : การทางานเป็นทีม
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วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ให้สูงกว่าระดับประเทศ
3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้สูงขึ้น
4. เพื่อสร้างความตระหนัก ความพร้อมให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของการเรียนและการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. เพื่อพัฒนารูปแบบโมเดลการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา และสามารถเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) สูงขึ้น
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) สูงขึ้นกว่าระดับประเทศ
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานในระดับ 3
ขึ้นไป สูงกว่าปีการศึกษา 2561 อย่างน้อยร้อยละ 3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. รูปแบบโมเดลการบริหารจัดการที่ใช้สามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นความสาคัญของการเรียนและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. ขั้นตอนการใช้โมเดล KPSP PERFECT SCHOOL ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
มีกระบวนการดังนี้
ขั้นที่ 1 P : การวางแผนอย่างเป็นระบบ
1. ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนและบุคลากรภายในโรงเรียนให้
ร่วมมือกันพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น
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2. ฝุายวิชาการประชุมทาความเข้าใจ เกี่ยวกับความสาคัญของการสอบโอเน็ตกับนักเรียนชั้น ม.3 และ
ม.6 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน และโรงเรียน ชี้แจงแนวทางที่โรงเรียนจะดาเนินการให้นักเรียนทราบ
3. ฝุายบริหารชี้แจงผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน
ในการเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต
4. ฝุายวิชาการให้ครูนาผลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งใน
แต่ละมาตรฐาน ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชาเพื่อนาไปใช้ปรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ฝุายวิชาการวางแนวทาง ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่จะสามารถพัฒนาผลการทดสอบ โดยในปี
การศึกษา 2562 ได้จัดทาโครงการติวโอเน็ต ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยใช้วิทยากรจากภายนอก
ส่งเสริมให้ครูนาข้อสอบโอเน็ตในปีการศึกษาที่ผ่านมามาใช้ในการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน
ขั้นที่ 2 E : กาหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายให้ชัดเจน
1. ฝุายบริหารมีการกาหนดเปูาหมายที่จะพัฒนาผลการสอบ O-NET ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัด
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. ให้กาลังใจครูในการพัฒนาผลสอบ O-NET และสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนโดยมอบเงินรางวัลเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน ในแต่ละรายวิชา
3. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อนามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ขั้นที่ 3 R : จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. มีการนาผลการสอบ O-NET ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ร่วมพูดคุยและวิเคราะห์กันในการประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. ครูผู้สอนมีการนาแนวทางการพัฒนาผลสอบ O-NET เป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ (PLC)
3. ฝุายวิชาการมีโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาติว O-NET ให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 โดย
ครูผู้สอนเข้ารับฟ๎งด้วยเพื่อใช้เป็นแนวทางต่อยอดการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน
4. ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชานาข้อสอบโอเน็ตมาใช้ทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนทั้งในเวลาเรียน หรือ
เวลาว่าง มีชุมนุมติวโอเน็ตเปิดให้กับนักเรียนที่สนใจได้เลือก
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมค่ายทักษะทางวิชาการเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น ค่ายคณิตศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายทักษะ 4 ภาษา ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาไทย ฯลฯ โดยใช้วิทยากรจากครูในโรงเรียน
และวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียน
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6. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ขั้นที่ 4 F : วางแผนการดาเนินงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสามารถพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม
1. โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน นักเรียนสามารเลือกเรียนตามแผนการเรียนที่ตนถนัดและสนใจ จึงส่งผลให้นักเรียนเรียน
อย่างมีความสุข ครูผู้สอนสามารถสอนเน้นเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความ
แตกต่างของแต่ละคน ให้กับนักเรียนได้
2. เปิดโอกาสให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตามความสามารถและความถนัด โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และฝุายวิชาการจัดครูเข้าสอนตามสาขาวิชาเอก/ประสบการณ์ หากสาขาใดขาดแคลนฝุาย
บริหารได้ดาเนินการจ้างครูเพิ่มให้เพียงพอ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3. ฝุายวิชาการจัดตารางสอนที่เหมาะสมให้ครูสามารถมีเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยจัดชั่วโมงประชุม PLC ให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการใช้เวลาว่างร่วมพูดคุยกันเองของครู
ขั้นที่ 5 E : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน วางแผนการทาโครงการล่วงหน้าให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่ละฝุาย/กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทาโครงการที่เน้นประโยชน์ให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด
2. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีการมอบนโยบาย ให้คาปรึกษา เสนอแนะและการกากับติดตามผลลัพธ์
อย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน
3. ครูผู้สอนมีความเป็นครูมืออาชีพ โดยโรงเรียนส่งเสริมทั้งการอบรมพัฒนาตนเอง การส่งเสริมให้ครู
ทาผลงานทางด้านวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ การส่งเสริมให้ครูสอนนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยมา
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมการทาวิจัยและนวัตกรรมของครู
4. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบทุกช่องทาง เช่น โทรศัพท์/หนังสือ/ Facebook /เว็บไซต์/ไลน์
กลุ่ม เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยกวดขันนักเรียนในการทบทวนบทเรียน
ขั้นที่ 6 C : มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
1. โรงเรียนมีการทาบันทึกตกลงสร้างความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(MOU) ในการพัฒนาความรู้ของนักเรียน และโรงเรียนได้นานักเรียนไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จัดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งการเข้าค่าย การเข้าร่วมแสดงผลงาน การศึกษาดูงานนิทรรศการ
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯลฯ
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2. การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมให้แต่ละโรงเรียนใน
กลุ่มนาเสนอผลงานนวัตกรรมวิจัยของครูและนักเรียนเป็นประจาทุกปี เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้นา
กระบวนการวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และใช้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของครู
และนักเรียน
3. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ฝุายบริหารรับฟ๎งความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และ
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งจากการประชุม การโทรศัพท์ และสร้างกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง
ขั้นที่ 7 T : ใช้หลักการทางานเป็นทีมสร้างพลังบวกในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
1. ฝุายบริหารจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักและสามัคคีกันในองค์กรอยู่เสมอ เช่น กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมศึกษาดูงานร่วมกัน กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
2. ฝุายบริหารรับฟ๎งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะครู มีการร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ แนว
ทางการปฏิบัติงาน
3. ครูมีการให้คาแนะนา ช่วยเหลือกันด้านวิชาการ รับฟ๎งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน มีการร่วม
พูดคุยปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขป๎ญหาด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างครูผู้สอนอยู่เสมอ
ครูอาวุโสให้คาแนะนาในการทางานกับครูใหม่
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แนวการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยใช้โมเดล

KPSP

SCHOOL

Planning : การวางแผนอย่างเป็นระบบ
 ชี้แจงทาความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครองในการพัฒนาผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึน้
 ให้ครูนาผลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งในแต่ละมาตรฐาน ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชาเพื่อนาไปใช้ปรับในจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ฝุายวิชาการวางแนวทาง ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่จะสามารถพัฒนาผล
การทดสอบ

Envision : วิสัยทัศน์ชัดเจน
 มีเปูาหมายที่จะพัฒนาผลการสอบ O-NET ชัดเจน
 มีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนและครูในการพัฒนา
ผลสอบ O-NET
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อนามาใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Reaction : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 มีการนาผลการสอบ O-NET ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ร่วมพูดคุยและวิเคราะห์กันในการประชุมกลุม่ สาระการเรียนรู้
มีการนาแนวทางการพัฒนาผลสอบ O-NET เป็นส่วนหนึ่ง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC)
ฝุายวิชาการมีโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาติว O-NET ให้กับ
นักเรียน ม.3 และ ม.6 โดยครูผสู้ อนเข้ารับฟ๎งด้วยเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ต่อยอดการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน
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Flexible : ยืดหยุ่น คล่องตัว พลิกแพลง
 มีหลักสูตรการเรียนการสอนทีม่ ีความยืดหยุ่น หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ให้อิสระกับครูในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ตามความสามารถและความถนัด โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ฝุายวิชาการจัดตารางสอนที่เหมาะสมให้ครูสามารถมีเวลา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กันได้ภายในกลุม่ สาระการเรียนรู้

Efficiency : มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน วางแผนการทาโครงการล่วงหน้า
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีการมอบนโยบาย ให้คาปรึกษา เสนอแนะ
และการกากับติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
ครูผสู้ อนมีความเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้
กระบวนการวิจยั มาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้

Connection : การสร้างเครือข่าย
 มีการทาบันทึกตกลงสร้างความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝุายบริหารสร้างกลุ่มไลน์เพื่อรับฟ๎งข้อคิดเห็นจากผู้ปกครอง
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

Teamwork : การทางานเป็นทีม
บุคลากรในโรงเรียนมีความรักและสามัคคี ร่วมมือกันในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครูมีการให้คาแนะนา ช่วยเหลือกันด้านวิชาการ รับฟ๎งความ
คิดเห็นของเพื่อนร่นวตนเองของสถานศึ
มงาน
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3. ผลลัพธ์/ผลการดาเนินการ
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
ภาษาไทย
68.12
54.42
68.99
55.14
คณิตศาสตร์
43.41
30.04
38.93
26.73
วิทยาศาสตร์
44.42
36.10
34.37
30.07
ภาษาอังกฤษ
35.35
29.45
41.98
33.25
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
62.22
47.31
44.61
30.72
34.65
30.51
40.53
35.16
40.59
31.41

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
58.55
42.21
38.09
25.41
33.09
29.20
42.61
35.70
35.81
29.20
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การงานอาชีพ

ศิลปะ

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 และ 2562
ค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ในระดับ 3 ขึ้นไป
ปีการศึกษา

เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2561 69.38 54.39 63.90 53.41 42.88 96.25 93.48 75.76

68.68

ปีการศึกษา 2562 77.46 59.77 76.25 70.21 50.67 97.22 92.25 89.60

77.10

จากผลการดาเนินงานข้างต้น พบว่า
1. จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าในปีการศึกษา 2561
เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ ส่วนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแล้วพบว่า ในระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากป๎จจัยอื่น ๆ ประกอบ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นกว่าในปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ ส่วนในรายวิชา
อื่น ๆ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแล้วพบว่าในระดับประเทศคะแนน
เฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษก็ลดลงเช่นกัน
2. เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าทุกรายวิชามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ
3. เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานในระดับ 3
ขึ้นไปของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปของปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 จานวน 7 รายวิชา และค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาของปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 8.42
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4. นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่โรงเรียนจัดให้เป็นอย่างดีทุกกิจกรรม ซึ่งดูได้จากการสรุปผลการจัดกิจกรรมของฝุาย/งาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความตระหนัก และเห็นถึงความสาคัญของการเรียนและการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. รูปแบบโมเดลการบริหารจัดการ KPSP PERFECT SCHOOL ที่ใช้สามารถส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางต่อยอด ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปได้
ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
หลังจากที่ใช้รูปแบบ KPSP PERFECT SCHOOL ในการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนามาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนในโรงเรียนมีดังนี้
1. เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มาจัดอันดับแล้ว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อยู่ในลาดับต้นๆ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นาทาง
วิชาการ และสามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้ ผลการจัดอันดับเป็นดังนี้

รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ผลการจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ปีการศึกษา 2562
ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับ สพม.9
ม.3
ม.6
ม.3
ม.6
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 5
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 4

2. ในระดับชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้คะนนเต็ม 100 คะแนน จานวน 2 คน และ
ในระดับชั้น ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้คะนนเต็ม 100 คะแนน จานวน 4 คน
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3. ผลการจัดอันดับค่าเฉลี่ยคะแนนโอเน็ตทุกรายวิชา ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ผลการจัดอันดับเป็นดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนนโอเน็ต
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการจัดอันดับในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
อันดับที่ 1 (43.41)
อันดับที่ 1 (47.82)
อันดับที่ 1 (46.07)
อันดับที่ 2 (40.28)
อันดับที่ 1 (44.52)
อันดับที่ 1 (41.63)

4. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ครูให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม ช่วยเหลือกันในการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญและกากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
3. ผู้ปกครองให้ความสาคัญและสนับสนุนร่วมมือกับโรงเรียน
4. นักเรียนตั้งใจเรียนและต้องการพัฒนาชื่อเสียงของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
5. มีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน กระบวนการ/ขั้นตอนการทางานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
5. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายควรร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและช่วยกันนาเสนอ
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานในปีการศึกษา 2562 ฝุายบริหารรับฟ๎งความคิดเห็นของคณะครูและ
ร่วมกันวางแนวทางการต่อยอดเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
1. การเผยแพร่ โรงเรียนได้ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ให้กับคณะครู
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกได้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ทั้งในที่ประชุม แอพพลิเคชั่นไลน์ เว็บไซด์ หรือ Face book ของโรงเรียน
2. การได้รับการยอมรับ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชน มี
ความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
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7. ภาคผนวก

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ค่ายทักษะทางวิชาการส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
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ผลการจัดอันดับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
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ผลการจัดอันดับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
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ผลการจัดอันดับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภาคผนวก
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 ประกาศการกาหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงาน
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คาสั่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ที่ 4/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้กาหนดให้มีการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน ประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนจึงดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อวางแผนการดาเนินงานกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
รวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นายวิรัตน์
เฉิดฉวีวรรณ
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุวัธนา
เล็กสมบูรณ์
กรรมการ
1.3 นางพัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์
กรรมการ
1.4 นางศุภ์พัฒนิยา
ปรีดิวรารัตน์
กรรมการ
1.5 นางปฏิมา
ขาเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ประชุมวางแผน กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่คณะกรรมการดาเนินงาน
2. ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ
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3. ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานแต่ละมาตรฐานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
2.1 นายวิรัตน์
เฉิดฉวีวรรณ
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสุวัธนา
เล็กสมบูรณ์
ที่ปรึกษา
2.3 นางพัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์
ที่ปรึกษา
2.4 นางศุภ์พัฒนิยา
ปรีดิวรารัตน์
ที่ปรึกษา
2.5 นางปฏิมา
ขาเจริญ
ที่ปรึกษา
2.6 นางคาศรี
สร้อยสุวรรณ์
ประธานมาตรฐานการศึกษาที่ 1
2.7 นางสาวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์
ประธานมาตรฐานการศึกษาที่ 2
2.8 นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี
ประธานมาตรฐานการศึกษาที่ 3
2.9 นางบุศรา
อิ่มทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
2.10 นางบุญปลูก
เขียนดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.11 นางสาวธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ป๎ญหา
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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ประกอบด้วย
1. นางสาวสุวัธนา
2. นางปฏิมา
3. นางคาศรี
4. นางศิริรัตน์
5 นายธงชาญ
6. นางวันเพ็ญ
7. นางพิชญา
8. นายสนชัย
9. นางญาณิศา
10. นางสาววาสนา
11. นางบุศรา
12. นางสาวศศิวิมล
13. นายธนัช
14. นางสาวนัทชลิดา
15. นายธนพัฒน์
16. นายเฉลิมยศ
17. นางบุญปลูก
18. นางสุนทราภรณ์
19. นางสาวศศิประภา
20. นายวิศรุต
21. นายขวัญชัย
22. นายจตุพร
23. นางอัญณิการ์
24. นางกัญญาภัทร
25. นางสาวปานน้อย
26. นางสาวกนกกร
27. นายสมพงษ์
28. นายอรรถวุฒิ

เล็กสมบูรณ์
ขาเจริญ
สร้อยสุวรรณ์
แพโชติรัตนะกุล
ภูฆัง
กิติชัยชาญ
จริยบุณสุข
ศรีโมรา
มีทองคา
ล้อมวงษ์
อิ่มทรัพย์
นาคสุวรรณ
อินทแสน
พุ่มก๋ง
ลิ้มไพบูลย์
ญาดี
เขียนดี
อุ่นวรรณธรรม
ยาวีระ
ศรีนวล
ตู้พิจิตร
เคนผาพงษ์
ตู้พิจิตร
คาภิภาค
แพ่งบรรเทา
ไร่คลองครุ
ศรีขวัญเมือง
เอมโกษา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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29. นางสาวอรริษา
พัฒนมาศ
กรรมการ
30. นางสาวสุพรรณษา
พวงวงษ์
กรรมการ
31. นางสาวกรรณิการ์
ขุมทอง
กรรมการ
32. นางสาวสานิตย์
คงปรีพันธุ์
กรรมการ
33. นางสาวธณารัตน์
คงแจ่ม
กรรมการ
34. นางอภิรดา
มุขโต
กรรมการและเลขานุการ
35. นางสาวศันสนีย์
บาเปีย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ หัวหน้ามาตรฐานมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ 1 เป็นเชิงประจักษ์ 2 ครั้ง/ภาคเรียน รวมทั้งสรุปผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาให้กับงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ฝุายบริหารวิชาการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1. นางศุภ์พัฒนิยา
ปรีดิวรารัตน์
ที่ปรึกษา
2. นางพัสตร์ณัฐฐา
รื่นณรงค์
ที่ปรึกษา
3. นางสาวมณีรัตน์
พรหมใจรักษ์
ประธานกรรมการ
4. นายวิชา
อุ่นวรรณธรรม
กรรมการ
5. นางประภาเพ็ญ
ชูประเสริฐ
กรรมการ
6. นางวรรณดี
ทิวาวงษ์
กรรมการ
7. นางบังอร
จาปาเงิน
กรรมการ
8. นางสาวชนิดา
ลิมป์รัชดาวงศ์
กรรมการ
9. นางสาวแสงเดือน
เขียวฉอ้อน
กรรมการ
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10. นางอริญรดา
11. นางสาววรัทภส์ณิชา
12. นางเพ็ญประภา
13. นางสาวสาเรียง
14. นายธีทัต
15. นางสาวสวลี
16. นายยุทธนา
17. นายรังสันต์
18. นางสาวชนกกมล
19. นางสาวธันยสร
20. นางณัฐหทัย
21. นางสาวศศิประภา
22. นางสาวนันท์นริญ
23. นายปิยะณัฐ
24. นางรัตนา
25. นางสาวอรุณีย์
26. นางสาวผกากรอง
27. นายณัฐวุฒิ
28. นางสาววาสิตา
29. นายถนอมศักดิ์
30. นางสาวดารุณี
31. นายทรงพล
32. นายต้นตระการ
33. นายสามารถ
34. นางสาวลัลน์ลลิต
35. นางสาวธัญญ์ธีมา
36. นางสาวฉัฐมาภรณ์
37. นางสุธามาศ
38. นางสาวพรสุดา

จับทอง
ล้าเลิศธนกุล
นันทนาสิทธิ์
บัวนาค
ด้วยคุ้มเกล้า
มะยุรา
อิ่มทรัพย์
บุญเทียน
เนียมวรรณ์
ศรีธัญญา
เรือนทอง
กาฬภักดี
พิสิฐรัชต์
บ่อพิมาย
นวีภาพ
พิทักษ์
เอี่ยมป๎้น
ทัพหนุน
มีทองคา
พงษ์ช้างอยู่
เม็ดฝูาย
ทองดอนเกีย
สุขสม
สาอางจิตร
แย้มดีเลิศ
ทรัพย์อินทร์
ชาวห้วยหมาก
ทวีศรี
ศรีประยงค์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่ หัวหน้ามาตรฐานมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ 2 เป็นเชิงประจักษ์ 2 ครั้ง/ภาคเรียน รวมทั้งสรุปผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย
3.1 จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1. นางปฏิมา
ขาเจริญ
ที่ปรึกษา
2. นางสาวกัญญาพร
อุ่นศรี
ประธานกรรมการ
3. นางสาวศนิชา
คุ้นประเสริฐ
กรรมการ
4. นางรวีวรรณ
จันทร์จริยากุล
กรรมการ
5. นางสาวสาเนียง
อรุณรุ่ง
กรรมการ
6. นางกาญจนา
เทพคุณ
กรรมการ
7. นางนันทยา
ดลโสภณ
กรรมการ
8. นางสาวอรทัย
แต่งงาม
กรรมการ
9. นายนิทัศน์
เอี่ยมสอาด
กรรมการ
10. นางสาเริง
พิมพ์พันธุ์
กรรมการ
11. นางดวงพร
อุทรทวิการ ณ อยุธยา กรรมการ
12. นางสาวอรภัสสร์
โพธิ์ไพจิตร
กรรมการ
13. นางกันนิกา
อนุช
กรรมการ
14. นางกานต์รวี
ชูกิตติกุล
กรรมการ
15. นายคณิตสรณ์
ใยบัวเอี่ยม
กรรมการ
16. นางทัศนารินทร์
นกสกุล
กรรมการ
17. นายธนพัฒน์
มุขโต
กรรมการ
18. นางกานต์มณี
คงเกื้อ
กรรมการ
19. นางสาวอรุณี
อรเอี่ยม
กรรมการ
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20. นายประวิทร
ตรีเพ็ญมาลย์
กรรมการ
21. นายอาทิตย์
เอกลาภ
กรรมการ
22. นายจักรวัฒน์
อ่าพุทรา
กรรมการ
23. นายธนัทพล
คุณาวิศรุต
กรรมการ
24. นายอาศเรศ
กุญชร ณ อยุธยา
กรรมการ
25. นางสาวขนิษฐา
ปานชา
กรรมการ
26. นายทัศนัย
บุญลือ
กรรมการ
27. นางรุจจิรัช
ภักมี
กรรมการ
28. นางสาวิตรี
ถีระแก้ว
กรรมการ
29. นางสาวนิศาชล
ประทีปทอง
กรรมการ
30. นางถิรดา
สาระคา
กรรมการ
31. นายเอกพงษ์
บุญญะอุทธยาน
กรรมการ
32. นายธนาคาร
ธนาวิวัฒน์
กรรมการ
33. นางสาวปิยนันท์
ปิ่นวิเศษ
กรรมการ
34. นางสาวเนตรนภิส
สุขปลั่ง
กรรมการ
35. นางสาวอาภาภรณ์
บุญอนันต์
กรรมการ
36. นางสาวสราญจิตร
วงษ์ทองดี
กรรมการและเลขานุการ
37. นางสาวปารวัณ
รัตนทองคง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ หัวหน้ามาตรฐานมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ 3 เป็นเชิงประจักษ์ 2 ครั้ง/ภาคเรียน รวมทั้งสรุปผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาให้กับงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ฝุายบริหารวิชาการ
3. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. นางบุศรา
อิ่มทรัพย์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์
พรหมใจรักษ์
กรรมการ
3. นางบุญปลูก
เขียนดี
กรรมการ
4. นางประภาเพ็ญ
ชูประเสริฐ
กรรมการ
5. นายธงชาญ
ภูฆัง
กรรมการ
6. นายวิชา
อุ่นวรรณธรรม
กรรมการ
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7. นางบังอร
จาปาเงิน
กรรมการ
8. นางสาวชนิดา
ลิมป์รัชดาวงศ์
กรรมการ
9. นางสาวชนกกมล
เนียมวรรณ์
กรรมการ
10. นางสาวรษิกา
น้าใจดี
กรรมการ
11. นายทัศนัย
บุญลือ
กรรมการ
12. นายอาทิตย์
เอกลาภ
กรรมการ
13. นางสาวชญาภา
พินิจการ
กรรมการ
14. นางคาศรี
สร้อยสุวรรณ์
กรรมการ
15. นางภัทรวดี
บุญเชื้อ
กรรมการ
16. นายเทวัญ
ศรีพัชรมงคล
กรรมการ
17. นายศุภดล
ดลโสภณ
กรรมการ
18. นางนวพร
จุยประเสริฐ
กรรมการ
19. นางสุนันทา
มูลน้าอ่าง
กรรมการ
20. นายบัณฑิต
ขอสกุล
กรรมการ
21. นางสาวณภัทธิรา
เจริญวิมล
กรรมการ
22. นางสาวณัฐวดี
ธาตุดี
กรรมการ
23. นางสาวสร้อยสุณี
ม่วงพันธ์
กรรมการ
24. นางสาวครองขวัญ
ฉิมณรงค์
กรรมการ
25. นางสาวเสาวรส
พันธ์พืช
กรรมการ
26. นางสาวกิ่งกาญจน์
เชวงภักดีเวทย์
กรรมการ
27. นางสาวนรีรัตน์
คงชาตรี
กรรมการ
28. นางสาวพรเพ็ญ
ศรีดอกคา
กรรมการ
29. นางสาวทิพกมล
สงวนศักดิ์สกุล
กรรมการ
30. นายวณิชย์
เอื้อน้อมจิตต์กุล
กรรมการ
31. นางสาวธลัณรัชต์
ฐิติวลัญชญ์กุล
กรรมการและเลขานุการ
32. นางสาวนิชาภา
เดชบุญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
33. นางสาวพนิดา
สุวรรณเวช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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4. ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานออนไลน์ ประกอบด้วย
1. นายอาทิตย์
แก้วรุ่งเรือง
ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา
นันทนาสิทธิ์
กรรมการ
3. นางสาวพิมพิมล
จรเข้
กรรมการ
4. นางสาวนฤมล
มีมุข
กรรมการ
5. นายบุญชู
กระฉอดนอก
กรรมการและเลขานุการ
6. นายภธรเดช
วสุวีรกร
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานออนไลน์ เก็บรวมรวมและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออนไลน์
ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี เพื่อเป็นประโยชน์ของ
โรงเรียนและทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
.........................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกัน
คุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับ การศึกษาขั้ น พื้น ฐาน ตามเอกสารแนบท้า ยประกาศนี้ เพื่ อเป็นเปูาหมายในการพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายเผด็จ โพธิ์อ้น)
(นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ป๎ญหา
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุ ณภาพคนไทยและ
การศึก ษาไทยในอนาคต รวมทั้ง อัต ลั ก ษณ์แ ละจุด เน้ นของสถานศึ กษา โรงเรี ยนกาญจนาภิ เษกวิ ทยาลั ย
สุพรรณบุรี จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กาหนดค่าเปูาหมาย
ของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กาหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายเผด็จ โพธิ์อ้น)
(นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ป๎ญหา
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
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ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดี
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย
ดีเลิศ
3.1 จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ดีเลิศ
ได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ดีเลิศ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ดีเลิศ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ดีเลิศ
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
ดีเลิศ
เรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ
ระดับ 1 กาลังพัฒนา
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 3 ดี
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม

มีดังนี้
= ต่ากว่าร้อยละ 60
= ร้อยละ 61 – 70
= ร้อยละ 71 – 80
= ร้อยละ 81 – 90
= ร้อยละ 91 - 100
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Good

management

การบริหาร
จัดการที่ดี
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Good

teacher

ครูดี
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Good

environment

สิ่งแวดล้อมดี
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Good

student

นักเรียนดี
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Good

school

โรงเรียนดี
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ตาบลไผ่ขวาง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา |SAR

