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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ผู้จัดทำ : ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
  

  บทนำ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 109..หมู่..6.ตำบลไผ่ขวาง..อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุพรรณบุรี....สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539  โดยกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการจัดตั้งโรงเรียนที่มีลักษณะเดียวกับโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย  ซึ่งผลิตนักเรียนที่มี
ระเบียบวินัย มีจรรยามารยาทเรียบร้อย มีความเป็นผู ้นำ เป็นสุภาพบุรุษ มีร ่างกายแข็งแรง  มีความรู้
ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ ดี  จึงมีโครงการการจัดตั ้งโรงเรียนเพื ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ขึ้นในเขตการศึกษาต่าง ๆทั่วประเทศ   สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
การศึกษา 5 ได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียน ภปร .ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้รับพระราชทานนามโดยใช้ชื่อโรงเรียนครั้งแรกว่า “โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” ต่อมาภายหลังได้ร ับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ ่ง จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี” 
เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พร้อมกันกับโรงเรียน
กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในจังหวัดอื่นอีก 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนัก
สวนกุหลาบ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  โรงเรียน
กาญจนาภิเษก วิทยาลัย อุทัยธานี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ.และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา        

ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 26 ปี มีนายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ 
เป็นผู ้อำนวยการโรงเรียน  มีบุคลากรสายบริหาร 5 คน ข้าราชการครู 110 คน พนักงานราชการ 2 คน           
ครูจ้างสอน 11 คน  ครูจ้างสอนต่างชาติ 8 คน  ครูดูแลหอพัก 2 คน  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 3 คน  ลูกจ้างประจำ 
2 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 28 คน รวมครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 171 คน  และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 
2,361 คน   
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ผลการประเมินตนเอง 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาที่ดี    
โดยใช้รูปแบบโมเดลที่เป็นแบบเฉพาะของโรงเรียน และยึดแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง เรื ่อง      
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   สำหรับในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้   
 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
 

 

2. ข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ   
     นักเรียน  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที ่สมบูรณ์ แข็งแรง รู ้จักแสวงหาความรู ้ได้ด้วยตนเอง  

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนและการดำรงชีวิตได้ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับ

การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี   นักเรียนมีความสามารถหลากหลายทั้งด้าน

วิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ได้รับการส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางต่าง ๆ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล  

ได้รับการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน  ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ

เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ อยู่เสมอ  

    ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้สื่อ  นวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน  มีความยืดหยุ่นในการบริหารชั้นเรียน

และการวัดและประเมินผลผู้เรียน  มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักและแนวทางวินัย

เชิงบวก (Positive Discipline) ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ผู้เรียน  และมีการ
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พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะทาง

วิชาชีพอยู่เสมอ 

 ผู้บริหาร  เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

(SBM) ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ มีความรู้ 

ความสามารถในการพัฒนางานด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการในการใช้งานของครู

และนักเรียน  ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอน  บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบโมเดลการบริหารงานที่ชัดเจน เป็นระบบ ภายใต้หลัก   

ธรรมาภิบาล  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

และบุคลากร รวมทั้งให้คำแนะนำและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอยู่เสมอ   

 โรงเรียน  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ 

เทคโนโลยีเพียงพอ  มีห้องปฏิบัติการด้านดนตรี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ที่มีความพร้อมต่อการ

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สถานที่

ทุกแห่งภายในโรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีเครือข่ายทาง

การศึกษาได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากลได้  

 ผู้ปกครองและชุมชน   ให้การยอมรับ เชื่อถือ  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ

ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 

 
 3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

  1. มีโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพตาม
ความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมชุมนุมวิชาการ เช่น ชุมนุมจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  ชุมนุม
ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
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            2. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรม
บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่านโครงการ กิจกรรม ลงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
            3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ที่เป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียน สามารถสร้าง
ผลงาน นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานด้วยความมั่นใจในตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม
อื่น ๆ ได้อย่างดี จนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น  ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ เป็นต้น 
            4. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื ่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่มีและสามารถอยู่ร่วมกัน       
บนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้แก่ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว
ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ด้วยกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมจิตอาสา  
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมค่ายคุณธรรม การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน   
การจำลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน   
เป็นต้น 

5. ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านทักษะทางภาษาทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 

6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนร้อยละ 99.83 ระดับดีเยี่ยม 
นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ 99.87 ขึ้นไปได้ระดับดีเยี่ยม  

 7. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
  8. นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สมพันธ์ที่ดี 
            9. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เป็นผู้สุภาพ
เรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีอารมณ์และสุขภาพจิตดีอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีส่วนร่วมของ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
            2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
        3. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
        4. มีการนำผลหรือข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
        5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย 

 6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของ       
ทุกภาคส่วน 

        7. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย ยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรในอนาคต 
        8. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน 
นวัตกรในอนาคต  
 9. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือ
ตามท่ีโรงเรียนจัด 
        10. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
         11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียน และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 
  12. สภาพพ้ืนที่ภายในโรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้ 

 13. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่อยู่เสมอ 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1. ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
     2. โรงเรียนมีกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 3. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนนุให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมอบโล่รางวัลให้กับครูที่มีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 100%  
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    4. การประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามสภาพจริง ใช้วิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์ที่
เหมาะสม  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
   1. ควรเพ่ิมเวทีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกทำกิจกรรมตามท่ีตนเองสนใจที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกโรงเรียน 
   2. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจคติท่ีดีต่อความไทยเพิ่มขึ้น   
            3. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพ่ิมข้ึน 
            4.  ควรส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องกับถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
            5.  ควรส่งเสริมให้นกัเรียนร่วมกิจกรรมและแสดงออกอย่างเหมาะสมและทั่วถึง  
            6.  ควรส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดให้กับนักเรียนทุกคน  
   7. โรงเรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้น และเชิญชวนชุมชนเข้ามามีบทบาทในโรงเรียน
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
            8. ควรมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานหรือสร้างรายได้ จากงานที่ลงมือทำเพ่ือให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. พัฒนาระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ 
        2. การประชุม ติดต่อ สื่อสารเพ่ิมช่องทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง 

 3. ควรกำกับติดตาม รายงาน ประเมินผลการดำเนินการด้วยระบบออนไลน์ 
         4. นำระบบการสื่อสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ในระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 5. ควรมีวัสดุครุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ และเพ่ิมห้องปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือรองรับกับจำนวน
นักเรียนในอนาคต 
       6. ควรมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนในอนาคต 
       7. ขาดอัตรากำลังในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ปัจจุบันโรงเรียนต้องใช้งบเพื่อจ้างครูสอนเอง) 
       8. เพ่ิมอาคารสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม รองรับกับจำนวนนักเรียนในอนาคต 
      9. ขาดอัตรากำลังในสาขาที่เก่ียวข้อง (ปัจจุบันโรงเรียนต้องใช้งบเพื่อจ้างครูสอนเอง) 
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    10. จำนวนครูไม่เพียงพอมีความขาดแคลนในบางสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ 
     11. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไม่เพียงพอ 

 12. เนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 26 ปี จึงส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนเริ่มชำรุด
และต้องซ่อมบำรุง 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
            1. ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายมากข้ึนเพ่ือใช้กับบริบทในการจัดการเรียนการสอนที่กว้างขึ้น 
      2. ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู และการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของครูและนักเรียนให้เพ่ิมข้ึน  

 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
            1. จัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด เช่น  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.  
            2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื ่อง  โดยให้นักเรียน  
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
            3. จัดทำโครงการให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานหรือสร้างรายได้จากผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ 

  4. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย  
         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 การทำงานเป็นทีม 
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5. จัดทำโครงการซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมส่วนที่ชำรุด 
6. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

          7. ให้การสนับสนุนการจะทำสื่อที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือการจัดการเอกสารที่ดี 
          8. จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยมากขึ้นเพ่ือประสิทธิภาพในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ของนักเรียน 
          9. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำวิชาในทุกระดับชั้นเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
          10. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและส่งเสริมการทำวิจัย 
 

4. การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ  มีการบริหาร

จัดการที่ดีเพื่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  มุ่งมั่นที่จะยกระดับโรงเรียนให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพื่อเฉลิม     
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในการพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ ด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในทศษวรรษที่ 21 ให้เกิดกับผู้เรียน   มุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น พัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้  ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารจึงใช้โมเดล “KPSP PERFECT SCHOOL” มาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ยังคงรักษาคุณภาพตามมาตรฐานและ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายใต้สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นการมีสว่นร่วม
ของทุกส่วนงานและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
 วัตถุประสงค์ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 
2563 ให้สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 
2563 ให้สูงกว่าปีการศึกษา 2562 
 3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้สูงขึ้น 

4. เพื่อพัฒนารูปแบบโมเดลการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ 
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จากผลการดำเนินงาน  พบว่า 
           1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
          2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562  เป็นไปตามเป้าหมาย       
ที่กำหนดไว้  ส่วนในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2562 
เล็กน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติของการดำเนิน
ชีวิต โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน ทั้งการจัดการสอนแบบออนไลน์ 
การสลับกันมาเรียนของนักเรียน การเรียนแบบเว้นระยะห่างทำให้กระบวนการกลุ่ม การช่วยเหลือร่วมมือกันใน
การเรียนอาจลดลงบ้าง นักเรียนเรียนได้ไม่เต็มที่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาดังกล่าวได้ 
          3. จากค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานในระดับ 3  ขึ้นไปของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปของปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 รายวิชา และค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทุกรายวิชาของปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562   
คิดเป็นร้อยละ 1.59  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้   

4. ผลจากการใช้รูปแบบโมเดล KPSP PERFECT SCHOOL ในการบริหารจัดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่าทุกฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสามารถเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ตามที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  บัดนี้การดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
                             กำลังพัฒนา        ปานกลาง       ดี         ดีเลิศ   ✓  ยอดเยี่ยม 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี  ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุร ี ในปีการศึกษา 2564  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
                (นายวิรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
                               วันที ่30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
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ส่วนที ่4 การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น).........................................................     149 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
 ที่อยู่: เลขที่  109   หมู่ที่  6    ตำบลไผ่ขวาง    อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
                 รหัสไปรษณีย์ 72000 
 สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 โทรศัพท:์ 035-494715  โทรสาร: 035-494718    E-mail: kpspstaff @hotmail.com   
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวิรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ   วุฒกิารศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษ.ม.)  สาขา บริหารการศึกษา     โทรศัพท ์ 081-941-0080     e-mail : wirat.ch@hotmail.com       
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  11 ตุลาคม 2560  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน 

2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน  4  คน 
 2.1 นางสาวสุวัธนา  ..เล็กสมบูรณ์     วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)                    

สาขา วัดผลและประเมินผลการศึกษา  โทรศัพท์..081-7057990   E-mail : suwatanalex@hotmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.2 นางศุภ์พัฒนิยา  ปรีดิวรารัตน์.  วุฒิการศึกษาสูงสุด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   . 
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    โทรศัพท.์.089-4003088     E-mail : Preedewararat@gmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ายอำนวยการ 

2.3  นางสาวบุญชู   รักญาติ  วุฒิการศึกษาสูงสุด .ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   .    
สาขา การบริหารการศึกษา    โทรศัพท.์.081-7636113     E-mail : kaotok2509@gmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

2.4  นางดวงเดือน   รุ่งเรือง  วุฒิการศึกษาสูงสุด .ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   .    
สาขา การบริหารการศึกษา    โทรศัพท.์.085-7034484    E-mail : duen27@hotmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ายกิจการนักเรียน
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3. ข้อมูลครูและบุคลากร   

3.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

1 นายวิรัตน ์  เฉิดฉวีวรรณ 60 35 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา - - 60 

2 นางสาวสุวัธนา  เล็กสมบรูณ ์ 60 37 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

วัดผล/ประเมินผล
การศึกษา 

- - 60 

3 นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารตัน์  55 32 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ 
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     - - 60 

4 นางสาวบุญชู รักญาต ิ 54 27 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - - 60 

5 นางดวงเดือน  รุ่งเรือง 54 31 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - - 152 

6 นายวิชา  อุ่นวรรณธรรม 58 36 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 24 

7 นางสุนทราภรณ์  อุ่นวรรณธรรม 59 31 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 24 

8 นายธีทัต  ด้วยคุ้มเกล้า 57 33 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์ 22 29 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

9 นางญาณิศา  มีทองคำ 53 26 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 18 18 

10 นางอภิรดา  มุขโต 38 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 
การวิจัยและสถติิ
ทางการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 20 134 

11 นางบุศรา  อิ่มทรัพย ์ 43 19 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร ์ 20 48 

12 นางสาวสราญจติร   วงษ์ทองดี 37 11 ครู/ครูชำนาญการ กศ.ม. 
การวิจัยและสถติิ
ทางการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 19 88 

13 นางสาวกัญญาพร  อุ่นศร ี 55 29 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 18 22 

14 นางสาวปารวณั  รัตนทองคง 31 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 20 88 

15 นางสาววาสนา  ล้อมวงษ ์ 41 17 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 88 

16 นายธนพัฒน์  ลิ้มไพบูลย ์ 29 4 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 22 70 

17 นางสาวนิชาภา  เดชบุญ 28 4 คร ู กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 22 52 

18 นางรุจจิรัช  ภักม ี 34 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. หลักสตูรและการสอน คณิตศาสตร ์ 20 88 

19 นางสาวสร้อยสณุี  ม่วงพันธ ์ 32 3 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 30 

20 นางสาวธลณัรัชต์  ฐิติวลญัชญ์กุล 42 3 คร ู ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน คณิตศาสตร ์ 22 26 

21 นางสาวธีมาภรณ์ โสภาธนัตถ์สกลุ 23 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 61 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

22 นางสาวอารีรตัน์  แสงสุขด ี 29 5 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 21 14 

23 นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ 28 5 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 22 15 

24 นายรังสันติ์  บญุเทียน 57 32 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร ์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

23 20 

25 นางสาวแสงเดือน  เขียวฉอ้อน 59 29 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. เคม ี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

23 20 

26 นางสำเริง   พิมพ์พันธุ ์ 54 29 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร ์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

24 20 

27 นางสาวอรภสัสร์  โพธิ์ไพจิตร 46 23 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม. 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(เคมี) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

21 20 

28 นางกัญญาภัทร  คำภิภาค 38 13 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

25 20 

29 นายธนพัฒน์  มุขโต 40 14 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

26 84 

30 นางสาวรษิกา   น้ำใจด ี 35 11 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

26 20 

31 นางสาวนันท์นริญ   พิสิฐรัชต ์ 35 9 ครู/ครูชำนาญการ วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

22 20 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/   วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

32 นางสาวศศิวิมล  นาคสุวรรณ 36 9 ครู/ชำนาญการ ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

21 20 

33 นายคณติสรณ์  ใยบัวเอี่ยม 54 26 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ. ฟิสิกส ์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

22 20 

34 นางสาวขนิษฐา  ปานชา 38 8 ครู/ครูชำนาญการ วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

20 20 

35 นางสุธามาศ   ทวีศร ี 32 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู ้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

22 20 

36 นางสาวิตรี  ถีระแก้ว 35 8 ครู/ครูชำนาญการ วท.ม. เคมีอินทรีย ์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

26 20 

37 นายปิยะณัฐ  บ่อพิมาย 28 4 คร ู วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

24 24 

38 นางอัญณิการ์  ตู้พิจติร 34 7 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

21 20 

39 นางสาวปิยนันท ์  ปิ่นวิเศษ 28 4 คร ู ศษ.บ. 
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

22 20 

40 นางสาวกิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย ์ 30 6 คร ู กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา 
(5 ปี)  

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

21 20 

41 นายวิศรุต  ศรีนวล 35 11 ครู/ครูชำนาญการ วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

24 35 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/   วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน 
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

42 นางสาวพิมพิศา  สว่างศร ี 31 5 คร ู ค.ม. 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

22 20 

43 นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ ์ 45 16 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. หลักสตูรและการสอน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

21 40 

44 นางสาวพิมพิมล  จรเข ้ 37 9 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

22 40 

45 นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง 37 9 ครู/ครูชำนาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

21 40 

46 นายบุญช ู กระฉอดนอก 29 4 คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

22 40 

47 นายภธรเดช  วสุวีรกร 41 9 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

24 40 

48 นางสาวนฤมล  มีมุข 26 2 คร ู คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

21 40 

49 นางกันนิกา  อนุช 45 24 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 20 20 

50 นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ ์ 35 10 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 27 88 

51 นางวรรณดี  ทิวาวงษ ์ 54 28 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 19 14 

52 นางกานต์มณ ีคงเกื้อ 54 33 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 18 20 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/   
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน 
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

53 นางพิชญา  จริยบุณสุข 58 32 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 19 14 

54 นางกาญจนา  เทพคุณ 58 34 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 20 6 

55 นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ 60 30 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 21 110 

56 นางภัทรวดี  บุญเช้ือ 52 31 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 18 42 

57 นางสาวนิศาชล  ประทีปทอง 35 11 ครู/ครูชำนาญการ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 18 39 

58 นางอริญรดา  จับทอง 56 31 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 19 14 

59 นางสาวศศิประภา  กาฬภักด ี 35 6 คร ู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 24 68 

60 นายบัณฑติ  ขอสกุล 37 10 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 22 54 

61 นางสุนันทา  มูลน้ำอ่าง 34 4 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 36 

62 นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค ์ 30 3 คร ู อ.บ. ภาษาเกาหล ี ภาษาต่างประเทศ 19 287 

63 นางสาวพรเพ็ญ  ศรดีอกคำ 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 64 

64 นางบังอร  จำปาเงิน 55 31 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ภาษาไทย 23 40 

65 นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา 56 25 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 6 
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 ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/   วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

66 นางสาวสำเรียง  บัวนาค 58 37 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 19 6 

67 นายอาทิตย์  เอกลาภ 39 11 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 22 42 

68 นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ ์ 40 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 25 42 

69 นายเฉลมิยศ  ญาด ี 32 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 23 32 

70 นางสาวผกากรอง  เอี่ยมปั้น 29 4 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 22 44 

71 นางสาวกรรณิการ์  ขุมทอง 28 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 21 6 

72 นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ 32 7 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 22 12 

73 นางสาวชมพูนุท  หาญทนงค ์ 30 6 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู ้

ภาษาไทย 22 64 

74 นางสาวสุภาพร   ภู่พุดตาล 30 6 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 22 44 

75 นางสาวชนิดา  ลิมปร์ัชดาวงศ์ 57 27 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 29 

76 นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม 58 28 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

21 29 

77 นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ ์ 51 26 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

16 29 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

78 นางสาวสำเนยีง  อรุณรุ่ง 58 35 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา 
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

21 29 

79 นายสนชัย  ศรีโมรา 58 33 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ. เกษตรกรรม 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

16 35 

80 นางสาวอรทัย   แต่งงาม 53 25 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 144 

81 นายธนัทพล   คุณาวิศรตุ 40 14 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

27 42 

82 นายอาศเรศ  กุญชร ณ อยุธยา 38 13 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

20 29 

83 นายเอกพงษ ์ บุญญะอุทธยาน 31 6 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

27 29 

84 นางถิรดา  สะราคำ 35 5 คร ู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

23 29 

85 นายธนาคาร  ธนาวิวัฒน ์  27 3 คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

22 30 

86 นางทัศนารินทร์ นกสกุล 43 3 คร ู ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

23 29 

87 นางสาวกนกกร  ไร่คลองคร ุ 29     3 คร ู ร.ม. 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
21 29 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

88 นางสาวนรีรตัน์  คงชาตร ี 28 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

23 30 

89 นายยุทธนา  อิ่มทรัพย ์ 45 22 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ การงานอาชีพ 21 24 

90 นางรัตนา  นวีภาพ 59 34 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การประเมินการศึกษา การงานอาชีพ 17 16 

91 นายนิทัศน ์ เอี่ยมสอาด 58 34 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ออกแบบ/ก่อสร้าง การงานอาชีพ 19 16 

92 นางสาวมณรีัตน์  พรหมใจรักษ ์ 55 29 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม. 
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 

การงานอาชีพ 19 16 

93 นางบุญปลูก  เขียนด ี 52 26 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ. ศึกษาศาสตร์เกษตร การงานอาชีพ 21 34 

94 นางสาวสวลี  มะยุรา 53 24 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 21 48 

95 นางสาวอรริษา  พัฒนมาศ 38 3 คร ู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 25 84 

96 นางณัฐหทัย  เรือนทอง 38 3 คร ู บธ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ 17 76 

97 นายธงชาญ  ภูฆัง 60 36 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

12 6 

98 นายธนัช  อินทแสน 57 31 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

20 6 

99 นายจตุพร  เคนผาพงษ ์ 38 5 คร ู กศ.บ. 
พลศึกษา สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
27 6 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

100 นางสาวทิพกมล  สงวนศักดิส์กุล 28 4 คร ู ศษ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

25 6 

101 นายวณิชย ์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 37 9 ครู/ครูชำนาญการ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

25 20 

102 นายสมพงษ ์ ศรีขวัญเมือง 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

28 82 

103 นายทัศนัย  บุญลือ 38 9 ครู/ครูชำนาญการ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร ์ ศิลปะ 22 72 

104 นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ 57 36 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.กศ.สูง นาฏศิลป ์ ศิลปะ 26 6 

105 นางสาวศศิประภา  ยาวีระ 39 9 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 26 6 

106 นายศุภดล  ดลโสภณ 60 38 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร ์ ศิลปะ 24 6 

107 
นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ 
อยุธยา 

50 9 ครู/ครูชำนาญการ ศศ.ม. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 22 6 

108 นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร 34 11 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 22 6 

109 นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช 31 3 คร ู ศษ.บ. นาฏศิลปไ์ทยศึกษา ศิลปะ 24 6 

110 นายประวิทร  ตรีเพ็ญมาลย ์ 59 33 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.บ. ศิลปหัตถกรรม ศิลปะ 25 6 

111 
นายอรรถวุฒ ิ เอมโกษา  
(ช่วยราชการ) 

31 4 คร ู ศป.บ 
ดนตรสีากล 

ศิลปะ 21 96 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

112 นางสาวอรุณยี์  พิทักษ์ 36 3 คร ู ศษ.บ. การแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

29 44 

113 นางนันทยา  ดลโสภณ 60 37 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. การแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

29 - 

114 นางสาวชญาภา   พินิจการ 51 26 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

27 108 

115 นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา 43 4 คร ู ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร ์
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

27 18 

116 นางสาวศันสนีย์  บาเปีย 38 - พนักงานราชการ บธ.บ. บัญช ี การงานอาชีพ 22 18 

117 นางสาวจิณห์วรา  หงษ์โต 24 - พนักงานราชการ ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

21 6 

118 นางสานิตย์  สิงห์บำรุง 36 - ครูอัตราจ้าง บธ.บ การจัดการทั่วไป 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

8 29 

119 นางสาวอาภาภรณ์  บญุอนันต ์ 30 - ครูอัตราจ้าง ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 23 - 

120 นางสาวธัญญลักษณ์  แสงหริัญ 28 - ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ 20 - 

121 นายจักกิต   ทาเพชร 25 - ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

11 - 

122 นางสาวสิริพรรณ  จูฉิม 30 - ครูอัตราจ้าง คบ. 
วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
19 - 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ
/ปี 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงานสอน
(คาบ/

สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

123 นางสาวพนิดา  สุวรรณเวช 33 - ครูอัตราจ้าง บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

18 18 

124 นางสาววาสิตา  มีทองคำ 30 - ครูอัตราจ้าง คบ. 
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

15 18 

125 นางสาวพรสดุา  ศรีประยงค ์ 25 - ครูอัตราจ้าง บธ.บ สารสนเทศทางธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

10 18 

126 นายถนอมศักดิ ์ พงษ์ช้างอยู ่ 24 - ครูอัตราจ้าง คบ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 18 6 

127 นายวราวุฒิ   เลี่ยมมาตร 27 - ครูอัตราจ้าง คบ. ดนตรไีทย ศิลปะ 22 - 

128 นายนิรันดร์   ทองโบราณ 25 - ครูอัตราจ้าง คบ. ดนตรไีทย ศิลปะ 26 - 
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3.2 ข้าราชการ /พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

1 นายมานพ   บาเปีย 59 ลูกจ้างประจำ ป.7 - พนักงานขับรถ งบประมาณ 

2 นายประดิษฐ ์ เปียบุญม ี 57 ลูกจ้างประจำ ป.7 - พนักงานขับรถ งบประมาณ 

3 นายสุเมธ  แย้มสุวรรณ 25 ครูดูแลหอพัก ป.ตร ี ดนตรีศึกษา ดูแลนักเรียนหอพัก นอกงบประมาณ 

4 นางสาวดารณุี   เม็ดฝ้าย 27 ครูดูแลหอพัก ป.ตร ี พลศึกษา ดูแลนักเรียนหอพัก งบประมาณ 

5 นางสาวลลัน์ลลิต  แย้มดีเลศิ 36 เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ป.ตร ี การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน งบประมาณ 

6 นางสาวฉัฐมาภรณ์  ชาวห้วยหมาก 27 เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ป.ตร ี การตลาด เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน นอกงบประมาณ 

7 นางสาวอนุสรา โมพันธ ์ 23 เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าท่ีการเงินของโรงเรียน นอกงบประมาณ 

8 นายไสว  จินโนพงษ ์ 65 พนักงานขับรถ ป.4 - พนักงานขับรถ นอกงบประมาณ 

9 นางนิภา  ขันอาสา 59 เจ้าหน้าท่ีพยาบาล ม.ศ.5 - ดูแลนักเรียนท่ีเจ็บป่วย นอกงบประมาณ 

10 นายธานินทร์  ฉัตรทอง 30 เจ้าหน้าท่ีห้องผลิตสื่อ ม.6 - ทำสำเนาเอกสาร นอกงบประมาณ 

11 นายนุกูล  นาคกุลชร 41 ช่างไฟฟ้า ปวส - ดูแลและซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงเรียน นอกงบประมาณ 

12 นางสาวลัดดาวัลย์  โพธิ์ปิ่น 27 เจ้าหน้าท่ีห้องบัตร ป.ตร ี อาหารและโภชนา เติมเงินลงบัตร จำหนา่ยบัตร นอกงบประมาณ 

13 นางสาวสุดารัตน์  คล้ายวิมตุ ิ 31 เจ้าหน้าท่ีสหการโรงเรยีน ม.6 - จำหน่ายสินค้าของสหการโรงเรียน นอกงบประมาณ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

14 นายสมบตัิ  ขาวประเสริฐ 55 คนสวน ป.4 - ทำความสะอาดและดูแลต้นไม ้ นอกงบประมาณ 

15 นายพงศ์ศิริ   ขาวประเสริฐ 21 คนสวน ม.3 - ทำความสะอาดและดูแลต้นไม ้ นอกงบประมาณ 

16 นายไพโรจน์  วงษ์จันทร์ศร ี 55 คนสวน ป.6 - ทำความสะอาดและดูแลต้นไม ้ นอกงบประมาณ 

17 นางวันทนีย ์ ขาวประเสริฐ 50 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

18 นางสมเกียรติ  จินโนพงษ ์ 57 แม่บ้าน ป.7 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

19 นางฉันทนา  โมวพรหมานุช 65 แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

20 นางสาวน้อย  ทิมใจทัตร ์ 60 แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

21 นางสมบูรณ์  เมืองแก้ว 49 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

22 นางณรัตนันธ์  ปุชิตะ 62 แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

23 นายคมณรงค ์ โสภาภพ 57 พ่อบ้าน ม.ศ. 5 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

24 นางสาวขวัญชนก  พึ่งเจริญ 44 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

25 นางสาวน้ำฝน  ดวงใจด ี 52 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

26 นางสาวนวพร   แท่งเงิน 26 แม่บ้าน ม.3 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

27 นางมณเฑยีร  แผ่นทอง 47 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

28 นางมัทนา  ยูฮันเงาะ 34 แม่บ้าน ม.6 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

29 นางสาวสุภดิา  มูลพันธ ์ 53 แม่บ้าน ป.5 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

30 นางชูชีพ  ชุ่มอ่วม 59 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

31 นางสาวนกน้อย  สวัสดิศ์ร ี 49 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด นอกงบประมาณ 

32 นายจำรสั  แสงสุวรรณ 61 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

ป.6 - รักษาความปลอดภัยในโรงเรยีน นอกงบประมาณ 

33 นายปรีชา  ชาวกงจักร์ 60 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

ป.6 - รักษาความปลอดภัยในโรงเรยีน นอกงบประมาณ 

34 นายสัมพันธ์  ทองโกมล 50 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

ป.6 - รักษาความปลอดภัยในโรงเรยีน นอกงบประมาณ 

35 นายวิทยา  เฉาหำ 55 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

ป.6 - รักษาความปลอดภัยในโรงเรยีน นอกงบประมาณ 

 

 

 

 

 



17 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

3.3 สรุปจำนวนบุคลากร   

3.3.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร (คน) รวม 
ต่ำกว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 

- รองผู้อำนวยการ - - 4 - 4 

รวม - - 5 - 5 
2. สายงานการสอน      

- ข้าราชการครู 1 62 51 - 110 

- พนักงานราชการ  2 - - 2 

- อัตราจ้าง - 11 - - 11 
รวม 1 71 51 - 123 

3. สายงานสนับสนุน      

- ข้าราชการ  - - - - - 

- พนักงานจ้างทั่วไป 28 5 - - 33 

- ลูกจ้างประจำ 2 - - - 2 

- อ่ืนๆ - - - - - 
รวม 30 5 - - 35 

รวมทั้งสิ้น 31 76 56 - 163 
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3.3.2  จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้าราชการ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 11 10.00 21.90 
คณิตศาสตร์ 18 16.37 20.33 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 22.73 22.64 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 12.73 21.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 5.46 22.83 
ศิลปะ 9 8.19 23.55 
การงานอาชีพ 8 7.28 20.00 
ภาษาต่างประเทศ 15 13.64 20.40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 3.64 28.00 

รวมครูผู้สอน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

110 100 21.76 

 
4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2563 รวม  2,361 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 13 200 235 435 33.46 
ม.2 13 202 244 446 34.30 
ม.3 12 179 230 409 34.08 
รวม 38 581 709 1,290 33.95 
ม.4 12 181 225 406 33.83 
ม.5 12 142 206 348 29.00 
ม.6 10 138 179 293 29.30 
รวม 34 461 610 1,071 31.50 

รวมทั้งหมด 72 1,042 1,319 2,361 32.80 
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 จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย.....-......คน    หญิง.....-.......คน   รวม  จำนวน......-........คน 
 อัตราส่วนนักเรียน : ครู  = 21.47 : 1     ✓  เป็นไปตามเกณฑ์          ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
 
จำนวนห้องเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา  2563  จำแนกตามระดับชั้น     

ระดับชั้น 

จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน 

ห้องส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

ห้อง Mini 
English 
Program 

ห้อง สสวท. 
ห้องเรียน

ดนตรี 
ห้องเรียนปกติ รวม 

จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

 จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

 จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

 จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

 จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

 

จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 71 1 27 - - 1 22 9 315 13 435 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 72 1 28 - - 1 34 9 312 13 446 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 60 1 34 - - - - 9 315 12 409 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 72 - - 1 30 - - 9    304 12 406 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 69 - - 1 30 1 7 8 242 12 348 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 55 - - 1 29 - - 7 233 10 317 

รวม 12 378 3 85 3 88 2 42 48 1,698 68 2,361 
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5.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ผลการ
เรียนเฉลี่ย 

S.D. 
นักเรียนที่ได้  
 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 4,723 1,899 880 824 545 292 176 102 5 4,723 3.27 0.79 3,603 76.29 

คณิตศาสตร ์ 4,723 1,602 609 759 593 496 297 331 36 4,723 2.98 0.96 2,970 62.88 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7,825 3,969 1,425 1,064 652 379 174 152 10 7,825 3.43 0.75 6,458 82.53 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 8,812 3,147 1,596 1,614 995 691 375 284 110 8,812 3.15 0.84 6,357 72.14 

สุขศึกษาและพลศึกษา 7,311 5,973 864 345 57 31 26 14 1 7,311 3.86 0.36 7,182 98.24 

ศิลปะ 4,723 3,256 767 341 181 109 32 28 9 4,723 3.70 0.55 4,364 92.40 

การงานอาชีพ 3,339 2,116 408 349 188 133 81 59 5 3,339 3.55 0.73 2,873 86.04 
ภาษาต่างประเทศ 4,723 1,337 560 635 635 592 459 435 70 4,723 2.78 1.01 2,532 53.61 

รวม 46,179 23,299 7,109 5,931 3,846 2,723 1,620 1,405 246 46,179     36,339 78.69 

ร้อยละ 100.00 50.45 15.39 12.84 8.33 5.90 3.51 3.04 0.53 100.00         

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 78.69 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 20.78 
ไม่ผ่านการประเมิน 0.53 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ม.ต้น

ม.ปลาย

      1)   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.1 609 555 1,162 1,245 420 1,700 782 554 

ม.2 620 602 1,582 1,412 493 1,752 870 858 

ม.3 668 444 1,019 867 400 1,613 773 784 

รวม 1,897 1,601 3,763 3,524 1,313 5,065 2,425 2,196 

ร้อยละ 73.30 61.86 78.94 68.08 50.73 97.86 93.70 84.85 

ม.4 620 424 785 1,151 328 809 673 343 

ม.5 557 423 819 1,174 371 692 665 334 

ม.6 529 522 1,091 508 520 616 601 - 

รวม 1,706 1,369 2,695 2,833 1,219 2,117 1,939 677 

ร้อยละ 79.91 64.12 88.13 77.92 57.10 99.16 90.82 90.15 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 

   ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2563 
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  2)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดี ขึ้นไป 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563   

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 440 - - 103 337 440 100 
ม.2 448 - - 33 415 448 100 
ม.3 408 - 2 66 340 406 99.51 
ม.4 404 - 1 25 378 403 99.76 
ม.5 346 - 1 55 290 345 99.71 
ม.6 317 - - 31 286 317 100 
รวม 2,363 - 4 313 2,046 2,359 99.83 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน   
ในระดับดี ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ปีการศึกษา  2563
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      3)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563   

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 440 - - 106 334 440 100 
ม.2 448 - - 31 417 448 100 
ม.3 408 1 1 53 353 406 99.51 
ม.4 404 - 1 25 378 403 99.76 
ม.5 346 - - 26 320 346 100 
ม.6 317 - - 31 286 317 100 
รวม 2,363 1 2 272 2,088 2,360 99.87 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2563 
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      4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    พุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในระดับผ่านขึ้นไป   

  

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 1 1 42 364 407 99.76 
2. ความสามารถในการคิด 1 2 49 356 407 99.76 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 1 2 82 323 407 99.76 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1 1 66 340 407 99.76 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1 1 45 361 407 99.76 

รวม 5 7 284 1,744 2,035 99.76 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 

ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
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      5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    พุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ในระดับผ่านขึ้นไป   

 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร - - 32 285 317 100 
2. ความสามารถในการคิด - - 32 285 317 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - - 32 285 317 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - 32 285 317 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - 32 285 317 100 

รวม - - 160 1,425 1,585 100 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2563 

ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในระดับผ่านขึ้นไป 
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 58.13 45.22 44.36 
สังคมศึกษาฯ 41.37 36.32 35.93 
ภาษาอังกฤษ 36.36 29.73 29.94 
คณิตศาสตร์ 36.34 26.33 26.04 
วิทยาศาสตร์ 36.98 33.04 32.68 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 
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     2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 62.22 58.55 58.13 44.36 
สังคมศึกษาฯ 40.53 42.61 41.37 35.93 
ภาษาอังกฤษ 40.59 35.81 36.36 29.94 
คณิตศาสตร์ 44.61 38.09 36.34 26.04 
วิทยาศาสตร์ 34.65 33.09 36.98 32.68 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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7. ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืน ๆ 
 

ที ่ รายการ จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
1,274 53.91 

2 จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอม
เมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

2,361 100 

3 จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
5 จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ 1,736 73.47 
6 จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 45 1.91 
7 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 2 0.09 
8 จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
9 จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น - - 
10 จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 709 97.93 

    มัธยมศึกษาตอนต้น 397 97.55 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 312 98.43 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 
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8. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ที ่ รายการ จำนวน   
1 อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น  3 
2 อาคารเรียนแบบ 318ล/55-ก 1 
3 อาคารหอนอนแบบพิเศษ 4 ชั้น 2 
4 อาคารหอประชุมโรงอาหาร 2 ชั้น 2 
5 อาคารโรงครัวชั้นเดียว 1 
6 อาคารฝึกงานชั้นเดียว 3 
7 อาคารฝึกงาน 2 ชั้น 1 
8 อาคารพยาบาลชั้นเดียว 1 
9 อาคารศูนย์กีฬาทรงไทย 4 ชั้น 1 
10 ห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบ 6 ที่ 1 
11 บ้านพักครูแบบครอบครัว 7 
12 บ้านพักครูแบบแฟลต 2 
13 บ้านพักภารโรง 3 
14 หอถังน้ำสูง 12 เมตร 2 
15 สนามบาสเกตบอล 1 
16 สนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง 1 
17 โรงเก็บรถยนต์ 1 
18 อาคารเรียนดนตรีไทย-สากล 3 
19 อาคารประชาสัมพันธ์ 1 
20 อาคารกิจการนักเรียน 1 
21 สนามกีฬาชุมชน 1 
22 โดม เอนกประสงค์ 2 
23 อาคารศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 1 
24 อาคารศูนย์อาเซียน  1 

 

 
 



30 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบทที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก  มีองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ประชากรกระจายอยู่ทั่วไป  มีประชากรประมาณ 
8,000 คน บริเวณใกล้เคียง โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตำบลสนามชัย  ตำบลท่าระหัด ตำบลโคกโคเฒ่า  อาชีพ
หลักของชุมชน คือ ทำนา ทำไร่  รับจ้าง  ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เปน็ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสาทรลาว 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย  
ธุรกิจส่วนตัว  รับราชการ สว่นใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ประมาณต่อปี  300,000 บาท 

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โอกาส  เนื่องจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี. เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน 

ไผ่ขวาง ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง นักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของชาวตำบลไผ่ขวาง และโรงเรียน
มีการจัดสรรโควต้ารับนักเรียนบ้านใกล้เข้าเรียนเป็นประจำทุกปี   โรงเรียนจึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจาก
ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานที่ 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  สนับสนุนด้านกีฬา ด้านสุขอนามัย เช่น การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 
การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย  สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การนำนักเรียนไปทัศนศึกษา การมาให้ความรู้
กับนักเรียนตามโอกาส  โดยเป็นการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  

  ข้อจำกัด  เนื่องจากเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่.จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี.
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี.จังหวัดชัยนาท.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง  การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีเพียงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นส่วนใหญ่. ซ่ึ 
 
 

10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ

เวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
  

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท21101   ภาษาไทย  1.5 3 ท21102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค21101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค21102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว21101   วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102   วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3  

ว21103   ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว21104  วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1  

ส21101   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3 ส21103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส21102   ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส21104   ประวัติศาสตร ์ 0.5 1  

พ21101   สุขศึกษา 0.5 1 พ21103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ21102   พลศึกษา 0.5 1 พ21104   พลศึกษา 0.5 1  

ศ21101   ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102   ศิลปะ 2 1.0 2  

ง21103   การงานอาชพี  0.5 1 ง21104   การงานอาชพี   0.5 1  

อ21101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 2  

อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 2 อ21206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 2  

ว21205 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1.0 2 ว21207 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1.0 2  

จ21201 ภาษาจนี 1 0.5 1 จ21202 ภาษาจนี 2 0.5 1  

ท20207 ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 1 0.5 1 ท20208 ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 2 0.5 1  

ง20201 ศิลป์สวยด้วยงานประดิษฐ์ 0.5 1 ง20203 งานประดิษฐ ์ 0.5 1  

ง20223  งานจักสาน 1 (1 กลุ่ม)  

1.0 2 

ง20224  งานจักสาน 2 (1 กลุ่ม) 

1.0 2 

 

ศ21201 นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม) ศ21202 นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม)  

ศ21205 วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม ศ21206 วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม)   

ศ21207 ศิลปะ (1 กลุ่ม) ศ21208 ศิลปะ (1 กลุ่ม)  

ศ21209 ดนตรีสากล (1 กลุ่ม) ศ21210 ดนตรีสากล (1 กลุ่ม)  

ว20201 คอมพิวเตอร์ (4 กลุ่ม) ว20202 คอมพิวเตอร์ (4 กลุ่ม)  

ท20201 การใช้ห้องสมุด (2 กลุ่ม) ท20202 การใช้ห้องสมุด (2 กลุ่ม)  

ท21205 นิทานพื้นบ้าน (1 กลุ่ม) ท21206 ฝึกฝนการเขียนท่ัวไป  (1 กลุ่ม)  

พ20201 พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม) พ20202 พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม)  

ว21208 พฤกษศาสตร์ (1 กลุ่ม) ว21209 พฤกษศาสตร์ (1 กลุ่ม)  

ส20237 อาเซียน ( 1 กลุ่ม) ส20238 อาเซียน (1 กลุ่ม)   

รวม 5.5 นก. 11 ชม รวม 5.5 นก. 11 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม+เบญจวิถี  -  1   โฮมรูม+เบญจวิถี  -  1  

อิสระ (ติวเพิ่มเติม)  -  2 อิสระ (ติวเพิ่มเติม) - 2  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์ - -  

  อิสระ - 1   อิสระ - 1  

รวม  -  7 ชม. รวม - 7 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

ห้องเรียนส่งเสริม 

ความเป็นเลิศวิทย์-คณิต 

(ห้องแก้วกาญจนา) ม.1/1-2 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
  

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท21101   ภาษาไทย  1.5 3 ท21102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค21101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค21102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว21101   วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102   วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3  

ว21103   ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว21104  วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1  

ส21101   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3 ส21103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส21102   ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส21104   ประวัติศาสตร ์ 0.5 1  

พ21101   สุขศึกษา 0.5 1 พ21103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ21102   พลศึกษา 0.5 1 พ21104   พลศึกษา 0.5 1  

ศ21101   ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102   ศิลปะ 2 1.0 2  

ง21103   การงานอาชพี  0.5 1 ง21104   การงานอาชพี   0.5 1  

อ21101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค21201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 2  

อ21205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 2 อ21206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 2  

จ21201  ภาษาจนี 1 0.5 1 จ21202  ภาษาจนี 2 0.5 1  

อ20201 หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 1 0.5 1 อ20202 หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 2 0.5 1  

ว20201  กราฟฟิกเบ้ืองต้น 1.0 2 ว20202 คอมพิวเตอร์ 1.0 2  

ว21205 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์1 1.0 2 ว21207 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์2 1.0 2  

รวม 5.0 นก. 10 ชม รวม 5.0 นก. 10 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม+เบญจวิถี  -  1   โฮมรูม+เบญจวิถี  -  1  

  อิสระ (ติวเพิ่มเติม) - 2   อิสระ (ติวเพิ่มเติม) - 2  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  อิสระ  -  2   อิสระ  -  2  

รวม  -  8 รวม - 8  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

 

 

 

 

 
  

ห้องเรียน MEP 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท21101   ภาษาไทย  1.5 3 ท21102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค21101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค21102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว21101   วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102   วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3  

ว21103   ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว21104  วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1  

ส21101   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3 ส21103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส21102   ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส21104   ประวัติศาสตร ์ 0.5 1  

พ21101   สุขศึกษา 0.5 1 พ21103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ21102   พลศึกษา 0.5 1 พ21104   พลศึกษา 0.5 1  

ศ21101   ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102   ศิลปะ 2 1.0 2  

ง21103   การงานอาชพี  0.5 1 ง21104   การงานอาชพี   0.5 1  

อ21101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 2  

อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 2 อ21206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 2  

ว21205 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1.0 2 ว21207 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1.0 2  

จ21201 ภาษาจนี 1 0.5 1 จ21202 ภาษาจนี 2 0.5 1  

ท20207 ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 1 0.5 1 ท20208 ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 2 0.5 1  

ง20201 ศิลป์สวยด้วยงานประดิษฐ์ 0.5 1 ง20203 งานประดิษฐ ์ 0.5 1  

ง20223  งานจักสาน 1 (1 กลุ่ม)  

1.0 2 

ง20224  งานจักสาน 2 (1 กลุ่ม) 

1.0 2 

 

ศ21201 นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม) ศ21202 นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม)  

ศ21205 วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม ศ21206 วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม)   

ศ21207 ศิลปะ (1 กลุ่ม) ศ21208 ศิลปะ (1 กลุ่ม)  

ศ21209 ดนตรีสากล (1 กลุ่ม) ศ21210 ดนตรีสากล (1 กลุ่ม)  

ว20201 คอมพิวเตอร์ (4 กลุ่ม) ว20202 คอมพิวเตอร์ (4 กลุ่ม)  

ท20201 การใช้ห้องสมุด (2 กลุ่ม) ท20202 การใช้ห้องสมุด (2 กลุ่ม)  

ท21205 นิทานพื้นบ้าน (1 กลุ่ม) ท21206 ฝึกฝนการเขียนท่ัวไป  (1 กลุ่ม)  

พ20201 พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม) พ20202 พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม)  

ว21208 พฤกษศาสตร์ (1 กลุ่ม) ว21209 พฤกษศาสตร์ (1 กลุ่ม)  

ส20237 อาเซียน ( 1 กลุ่ม) ส20238 อาเซียน (1 กลุ่ม)   

รวม 5.5 นก. 11 ชม รวม 5.5 นก. 11 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม+เบญจวิถี  -  1   โฮมรูม+เบญจวิถี  -  1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์ - -  

  อิสระ - 3   อิสระ - 3  

รวม  -  7 ชม. รวม - 7 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

 
 

ห้องเรียนทั่วไป 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท21101   ภาษาไทย  1.5 3 ท21102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค21101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค21102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว21101   วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102   วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3  

ว21103   ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว21104  วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1  

ส21101   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3 ส21103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส21102   ประวัติศาสตร ์ 0.5 1 ส21104   ประวัติศาสตร ์ 0.5 1  

พ21101   สุขศึกษา 0.5 1 พ21103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ21102   พลศึกษา 0.5 1 พ21104   พลศึกษา 0.5 1  

ศ21101   ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102   ศิลปะ 2 1.0 2  

ง21103   การงานอาชพี  0.5 1 ง21104   การงานอาชพี   0.5 1  

อ21101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 2 อ21206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 2  

ว21205 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1 1.0 2 ว21207 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 2 1.0 2  

จ21201 ภาษาจนี 1 0.5 1 จ21202 ภาษาจนี 2 0.5 1  

ศ20206 ความรู้พื้นฐานดนตรีไทย 1 1.0 2 ศ20214 ความรู้พื้นฐานดนตรีไทย 2 1.0 2  

ศ20207 ปฏิบัติดนตรีไทย 1 2.0 4 ศ20215 ปฏิบัติดนตรีไทย 2 2.0 4  

ศ20208 การรวมวงดนตรีไทย 1 1.0 2 ศ20216 การรวมวงดนตรีไทย 2 1.0 2  

รวม 6.5 นก. 13 ชม รวม 6.5 นก. 13 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.5 นก. 35 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.5 นก. 35 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม+เบญจวิถี - 1   โฮมรูม+เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์ - -   พฤกษศาสตร์ - -  

   อิสระ - 1   อิสระ - 1  

รวม  -  5 ชม รวม - 5 ชม  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

 

 

 

 

 

 
  

ห้องเรียนดนตรีไทย 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท22101   ภาษาไทย  1.5 3 ท22102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค22101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค22102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว22101   วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102   วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3  

ว22103   ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว22104  วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1  

ส22101   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3 ส22103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส22102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส22104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ22101   สุขศึกษา 0.5 1 พ22103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ22102   พลศึกษา 0.5 1 พ22104   พลศึกษา 0.5 1  

ศ22101   ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22102   ศิลปะ 4 1.0 2  

ง22103   การงานอาชพี 0.5 1 ง22104   การงานอาชพี 0.5 1  

อ22101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3  

อ22205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 1.0 2 อ22206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 1.0 2  

ญ22203 ภาษาญี่ปุ่น 1 0.5 1 ญ22204 ภาษาญี่ปุ่น 2 0.5 1  

I20201 การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

ง20215 การปลูกพชืผักทั่วไป (2 กลุ่ม) 

1.0 2 

ง20218 การปลูกพชืสวนครัว (2 กลุ่ม) 

1.0 2 

 

ว20203 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน (4 กลุ่ม)  ว20204 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (4 กลุ่ม)  

ศ22201 นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม) ศ22202 นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม)  

ศ22203 ดนตรีไทย (1 กลุ่ม) ศ22204 ดนตรีไทย (1 กลุ่ม)  

ศ22205 วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม) ศ22206 วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม)  

ศ22207 ศิลปะ (1 กลุ่ม) ศ22208 ศิลปะ (1 กลุ่ม)  

ศ22209 ดนตรีสากล (1 กลุ่ม) ศ22210 ดนตรีสากล (1 กลุ่ม)  

ท22205 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (1 กลุ่ม) ท22206 การอ่านคำประพนัธ์ (1 กลุ่ม)  

ท20203 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน1 (2 กลุ่ม) ท20204 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน 2 (2 กลุ่ม)  

พ20203 พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม) พ20204 พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม)  

รวม 5.0 นก. 10 ชม รวม 5.0 นก. 10 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม+เบญจวิถี - 1   โฮมรูม+เบญจวิถี - 1  

  รักการอ่าน  -  1   รักการอ่าน  -  1  

  ติวเสริม  -  2   ติวเสริม - 2  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์ - -  

  อิสระ - 1   อิสระ - 1  

รวม  -  8 ชม. รวม - 8 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

 

ห้องเรียนส่งเสริม      

ความเป็นเลิศวิทย์-คณิต 

(ห้องแก้วกาญจนา) ม.

1/1-2 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
  

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท22101   ภาษาไทย  1.5 3 ท22102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค22101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค22102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว22101   วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102   วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3  

ว22103   ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว22104  วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1  

ส22101   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3 ส22103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส22102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส22104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ22101   สุขศึกษา 0.5 1 พ22103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ22102   พลศึกษา 0.5 1 พ22104   พลศึกษา 0.5 1  

ศ22101   ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22102   ศิลปะ 4 1.0 2  

ง22103   การงานอาชพี 0.5 1 ง22104   การงานอาชพี 0.5 1  

อ22101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3  

อ22205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 1.0 2 อ22206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 1.0 2  

จ22203 ภาษาจนี 3 0.5 1 จ22204 ภาษาจนี 4 0.5 1  

อ20203 หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 3 0.5 1 อ20204 หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 4 0.5 1  

ว20203 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน  1.0 2 ว20204 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์ 1.0 2  

I20201 การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

รวม 5.5 นก. 11 ชม รวม 5.5 นก. 11 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -   -    

  รักการอ่าน  -  1   รักการอ่าน  -  1  

  ติวเสริม  -  2   ติวเสริม  -  2  

รวม - 7 ชม. รวม - 7 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

 

 

 

 

 
  

ห้องเรียน MEP 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท22101   ภาษาไทย  1.5 3 ท22102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค22101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค22102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว22101   วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102   วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3  

ว22103   ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว22104  วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1  

ส22101   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3 ส22103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส22102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส22104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ22101   สุขศึกษา 0.5 1 พ22103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ22102   พลศึกษา 0.5 1 พ22104   พลศึกษา 0.5 1  

ศ22101   ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22102   ศิลปะ 4 1.0 2  

ง22103   การงานอาชพี 0.5 1 ง22104   การงานอาชพี 0.5 1  

อ22101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3  

อ22205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 1.0 2 อ22206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 1.0 2  

ญ22203 ภาษาญี่ปุ่น 1 0.5 1 ญ22204 ภาษาญี่ปุ่น 2 0.5 1  

I20201 การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

ง20215 การปลูกพชืผักทั่วไป (2 กลุ่ม) 

1.0 2 

ง20218 การปลูกพชืสวนครัว (2 กลุ่ม) 

1.0 2 

 

ว20203 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน (4 กลุ่ม)  ว20204 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (4 กลุ่ม)  

ศ22201 นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม) ศ22202 นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม)  

ศ22203 ดนตรีไทย (1 กลุ่ม) ศ22204 ดนตรีไทย (1 กลุ่ม)  

ศ22205 วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม) ศ22206 วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม)  

ศ22207 ศิลปะ (1 กลุ่ม) ศ22208 ศิลปะ (1 กลุ่ม)  

ศ22209 ดนตรีสากล (1 กลุ่ม) ศ22210 ดนตรีสากล (1 กลุ่ม)  

ท22205 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (1 กลุ่ม) ท22206 การอ่านคำประพนัธ์ (1 กลุ่ม)  

ท20203 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน1 (2 กลุ่ม) ท20204 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน 2 (2 กลุ่ม)  

พ20203 พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม) พ20204 พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม)  

รวม 5.0 นก. 10 ชม รวม 5.0 นก. 10 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม+เบญจวิถี - 1   โฮมรูม+เบญจวิถี - 1  

  รักการอ่าน  -  1   รักการอ่าน  -  1  

  พฤกษศาสตร ์  -  -   พฤกษศาสตร์ - -  

  อิสระ - 3   อิสระ - 3  

รวม  -  8 ชม. รวม - 8 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

 
  

ห้องเรียนทั่วไป 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท22101   ภาษาไทย  1.5 3 ท22102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค22101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค22102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว22101   วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102   วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3  

ว22103   ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว22104  วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1  

ส22101   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3 ส22103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส22102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส22104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ22101   สุขศึกษา 0.5 1 พ22103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ22102   พลศึกษา 0.5 1 พ22104   พลศึกษา 0.5 1  

ศ22101   ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22102   ศิลปะ 4 1.0 2  

ง22103   การงานอาชพี 0.5 1 ง22104   การงานอาชพี 0.5 1  

อ22101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

อ22205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 1.0 2 อ22206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 1.0 2  

ศ20222 ความรู้พื้นฐานดนตรีไทย 3 1.0 2 ศ20230 ความรู้พื้นฐานดนตรีไทย 4 1.0 2  

ศ20223 ปฏิบัติดนตรีไทย 3 2.0 4 ศ20231 ปฏิบัติดนตรีไทย 4 2.0 4  

ศ20224 การรวมวงดนตรีไทย 3 1.0 2 ศ20232 การรวมวงดนตรีไทย 4 1.0 2  

I20201 การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

รวม 6.0 นก. 12 ชม รวม 6.0 นก. 12 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.0 นก. 34 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.0 นก. 34 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -   -    

  รักการอ่าน  -  1   รักการอ่าน  -  1  

  อิสระ  -  1   อิสระ  -  1  

รวม - 6 ชม. รวม - 6 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

 

 

 

 

 

 
  

ห้องเรียนดนตรีไทย 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท23101   ภาษาไทย  1.5 3 ท23102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค23101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค23102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว23101   วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102   วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3  

ว23103   ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว23104  วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1  

ส23101   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 3 ส23103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส23102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส23104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ23101   สุขศึกษา 0.5 1 พ23103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ23102   พลศึกษา   0.5 1 พ23104   พลศึกษา   0.5 1  

ศ23101   ศิลปะ 5 1.0 2 ศ23102   ศิลปะ 6 1.0 2  

ง23103   การงานอาชพี 0.5 1 ง23104   การงานอาชพี 0.5 1  

อ23101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

 ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค23202   คณิตศาตร์เพิ่มเติม 1.5 3  

อ23205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 2 อ23206   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 2  

ก23203  ภาษาเกาหลี 1 0.5 1 ก23204  ภาษาเกาหลี 2 0.5 1  

ว23204  พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์สูส่ากล 1.0 2 ว23205   พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์สูส่ากล 2 1.0 2  

ง20221  การขยายพันธุ์พชื (1 กลุ่ม)  
 

1.0 

 
 
2 

ง20222   การผลิตกล้าไม้ ( 1 กลุ่ม)  
 

1.0 

 
 
2 

 

ง20255  หลักการสหกรณ์เบื้องต้น 1(1 กลุ่ม) ง20256   หลักการสหกรณ์เบื้องต้น 2 (1 กลุ่ม)  

ว20237  การออกแบบเว็บเพจด้วยภาษา HTML(4 กลุ่ม) ว20238   การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (4 กลุ่ม)  

ศ23201  นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม)   ศ23202   นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม)    

ศ23203  ดนตรีไทย (1 กลุ่ม) 

  

ศ23204   ดนตรีไทย (1 กลุ่ม) 

  

 

ศ23205  วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม) ศ23206   วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม)  

ศ23207  ศิลปะ (1 กลุ่ม) ศ23208   ศิลปะ (1 กลุ่ม)  

ศ23209  ดนตรีสากล (1 กลุ่ม) ศ23210   ดนตรีสากล(2 กลุ่ม)  

ท23205  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (1 กลุ่ม) ท23206   การอ่านคำประพันธ์ (1 กลุ่ม)  

ท20205  สารสนเทศ 1 (2 กลุ่ม) ท20206   สารสนเทศ 2 (2 กลุ่ม)  

พ20205  พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม) พ20206   พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม)  

รวม 5.0 นก. 10 ชม รวม 5.0 นก. 10 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  รักการอ่าน  -  1   รักการอ่าน  -  1  

  ติวเสริม  -  2   ติวเสริม  -  2  

  อิสระ  -  1   อิสระ  -  1  

รวม  -  8 ชม. รวม - 8 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

  

ห้องเรียนส่งเสริม         

ความเป็นเลิศวิทย์-คณิต 

(ห้องแก้วกาญจนา) ม.1/1-2 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท23101   ภาษาไทย  1.5 3 ท23102   ภาษาไทย  1.5 3  
ค23101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค23102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  
ว23101   วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102   วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3  
ว23103   ออกแบบเทคโนโลย 3 0.5 1 ว23104  วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1  
ส23101   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 3 ส23103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส23102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส23104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  
พ23101   สุขศึกษา 0.5 1 พ23103   สุขศึกษา 0.5 1  
พ23102   พลศึกษา   0.5 1 พ23104   พลศึกษา   0.5 1  
ศ23101   ศิลปะ 5 1.0 2 ศ23102   ศิลปะ 6 1.0 2  
ง23103   การงานอาชพี 0.5 1 ง23104   การงานอาชพี 0.5 1  
อ23101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

 ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค23202   คณิตศาตร์เพิ่มเติม 1.5 3  
อ23205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 2 อ23206   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 2  
จ23203 ภาษาจนี 5 0.5 1 จ23204 ภาษาจนี 6 0.5 1  
อ20205 หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 5 0.5 1 อ20206 หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 6 0.5 1  
ง20237  การออกแบบเว็บเพจด้วยภาษา HTML 1.0 2 ง20238   การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย  1.0 2  

         

รวม 4.5 นก. 9 ชม รวม 4.5 นก. 9 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 15.5 นก. 31 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 15.5 นก. 31 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -   -    

  รักการอ่าน  -  1   รักการอ่าน  -  1  

  ติวเสริม  -  2   ติวเสริม  -  2  

 อิสระ  -  2   อิสระ - 2  

รวม  9 ชม. รวม  9 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  
รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

 

 

 

 

 
  

ห้องเรียน MEP 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท23101   ภาษาไทย  1.5 3 ท23102   ภาษาไทย  1.5 3  

ค23101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3 ค23102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 3  

ว23101   วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102   วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3  

ว23103   ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว23104  วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1  

ส23101   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 3 ส23103   สังคมศึกษา ฯ 1.5 3  

ส23102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส23104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ23101   สุขศึกษา 0.5 1 พ23103   สุขศึกษา 0.5 1  

พ23102   พลศึกษา   0.5 1 พ23104   พลศึกษา   0.5 1  

ศ23101   ศิลปะ 5 1.0 2 ศ23102   ศิลปะ 6 1.0 2  

ง23103   การงานอาชพี 0.5 1 ง23104   การงานอาชพี 0.5 1  

อ23101   ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23102   ภาษาอังกฤษ 1.5 3  

รวม 11.0 นก. 22 ช.ม รวม 11.0 นก. 22 ช.ม 
 

 

เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

 ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค23202   คณิตศาตร์เพิ่มเติม 1.5 3  

อ23205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 2 อ23206   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 2  

ว23202  ไฟฟ้าเครื่องกล 1.0 2 ว23203   อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 1.0 2  

ก23203  ภาษาเกาหลี 1 0.5 1 ก23204  ภาษาเกาหลี 2 0.5 1  

ง20221  การขยายพันธุ์พชื (1 กลุ่ม)  
 

1.0 

 
 
2 

ง20222   การผลิตกล้าไม้ ( 1 กลุ่ม)  
 

1.0 

 
 
2 

 

ง20255  หลักการสหกรณ์เบื้องต้น 1(1 กลุ่ม) ง20256   หลักการสหกรณ์เบื้องต้น 2 (1 กลุ่ม)  

ว20237  การออกแบบเว็บเพจด้วยภาษา HTML(4 กลุ่ม) ว20238   การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (4 กลุ่ม)  

ศ23201  นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม)   ศ23202   นาฏศิลป์ (1 กลุ่ม)    

ศ23203  ดนตรีไทย (1 กลุ่ม) 

  

ศ23204   ดนตรีไทย (1 กลุ่ม) 

  

 

ศ23205  วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม) ศ23206   วงโยธวาทิต (1 กลุ่ม)  

ศ23207  ศิลปะ (1 กลุ่ม) ศ23208   ศิลปะ (1 กลุ่ม)  

ศ23209  ดนตรีสากล (1 กลุ่ม) ศ23210   ดนตรีสากล(2 กลุ่ม)  

ท23205  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (1 กลุ่ม) ท23206   การอ่านคำประพันธ์ (1 กลุ่ม)  

ท20205  สารสนเทศ 1 (2 กลุ่ม) ท20206   สารสนเทศ 2 (2 กลุ่ม)  

พ20205  พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม) พ20206   พลศึกษาเพิ่มเติม (2 กลุ่ม)  

รวม 5.0 นก. 10 ชม รวม 5.0 นก. 10 ชม 
 

 

รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก. 32 ชม. 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  ลูกเสือ - เนตรนารี - 1   ลูกเสือ - เนตรนาร ี - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  รักการอ่าน  -  1   รักการอ่าน  -  1  

   อิสระ  -  3    อิสระ  -  3  

รวม  -  8 ชม. รวม - 8 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

 

ห้องเรียนทั่วไป 



42 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์  

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท31101   ภาษาไทย 1.0 2 ท31102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค31101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค31102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว31106   วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 ว31107   ออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1  

ส31101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส31103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส31102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส31104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ31101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ31101   ศิลปะ 1 0.5 1 ศ31102   ศิลปะ 2 0.5 1  

ง31101   การงานอาชพี 0.5 1 อ31102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ31101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 6.5 นก. 13 ช.ม รวม 6.0 นก. 12 ช.ม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค31207   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4 ค31209   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4  

ว30201   ฟิสิกส์ 1 2.0 4 ว30202   ฟิสิกส์ 2 2.0 4  

ว30221   เคมี 1 1.5 3 ว30222   เคมี 2 1.5 3  

ว30241   ชีววิทยา 1 1.5 3 ว30242   ชีววิทยา 2 1.5 3  

ว30264   โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1.0 2 ว30265   โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 1.0 2  

 อ30201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 2 อ30202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 2  

จ31201   ภาษาจีน 1 0.5 1 จ31203   ภาษาจีน 2 0.5 1  

        ง30205   ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมฯ 1.0 2  

                 

รวม 9.5 นก. 19 ชม. รวม 10.5 นก. 21 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี  -  1   โฮมรูม +เบญจวิถี  -  1  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ติวเสริม - 2   ติวเสริม - 2  

  อิสระ  -  1   อิสระ  -  -  

รวม   8 ช.ม รวม     7 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น     40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  
         

    
    

 

         
 

 

 
 
 

ห้องเรียนส่งเสริม 

ความเป็นเลิศวิทย์-คณิต 

(ห้องแก้วกาญจนา) ม.1/1-2 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์  

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท31101   ภาษาไทย 1.0 2 ท31102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค31101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค31102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว31106   วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 ว31107   ออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1  

ส31101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส31103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส31102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส31104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ31101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ31101   ศิลปะ 1 0.5 1 ศ31102   ศิลปะ 2 0.5 1  

ง31101   การงานอาชพี 0.5 1 อ31102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ31101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 6.5 นก. 13 ช.ม รวม 6.0 นก. 12 ช.ม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค31207   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4 ค31209   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4  

ว30201   ฟิสิกส์ 1 2.0 4 ค30201   คณิตศาสตร์ สสวท. 1 0.5 1  

ว30221   เคมี 1 1.5 3 ว30202   ฟิสิกส์ 2 2.0 4  

ว30241   ชีววิทยา 1 1.5 3 ว30222   เคมี 2 1.5 3  

ว31203   เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 1.0 2 ว30242   ชีววิทยา 2 1.5 3  

ว30264   โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1.0 2 ว31204   เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 1.0 2  

ว31205   ชีววิทยาสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1.0 2 ว30265   โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 1.0 2  

อ30201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 2 ว31206   ฟิสิกส์สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1.0 2  

จ31201   ภาษาจีน 1 0.5 1 อ30202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 2  

        จ31203   ภาษาจีน 2 0.5 1  

รวม 11.5 นก. 23 ชม. รวม 12 นก. 24 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 18 นก. 36 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 18 นก. 36 ชม 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะนว   - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม   - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี  -  1   โฮมรูม +เบญจวิถี  -  1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -   -    ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -   -   

  คาบอิสระ  -  -    คาบอิสระ  -  -   

รวม   4 ช.ม. รวม     4 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น     40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

        
 

    

    

 

 

 

  
         

 

        
 

 

ห้องเรียน สสวท.  



44 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท31101   ภาษาไทย 1.0 2 ท31102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค31101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค31102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว31106   วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 ว31107   ออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1  

ส31101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส31103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส31102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส31104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ31101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ31101   ศิลปะ 1 0.5 1 ศ31102   ศิลปะ 2 0.5 1  

ง31101   การงานอาชพี  0.5 1 อ31102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ31101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 6.5 นก. 13 ช.ม รวม 6.0 นก. 12 ช.ม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค31207   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4 ค31209   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4  

ว30201   ฟิสิกส์ 1 2.0 4 ว30202   ฟิสิกส์ 2 2.0 4  

ว30221   เคมี 1 1.5 3 ว30222   เคมี 2 1.5 3  

ว30241   ชีววิทยา 1 1.5 3 ว30242   ชีววิทยา 2 1.5 3  

ว30264   โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1.0 2 ว30265   โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 1.0 2  

 อ30201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 2 อ30202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 2  

จ31201   ภาษาจีน 1 0.5 1 จ31203   ภาษาจีน 2 0.5 1  

        ง30205   ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมฯ 1.0 2  

รวม 9.5 นก. 19 ชม. รวม 10.5 นก. 21 ชม.  

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี  -  1   โฮมรูม +เบญจวิถี  -  1  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  คาบอิสระ   -  3   คาบอิสระ   -  2  

รวม   8 ช.ม รวม     7 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น     40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

    
    

 

         
 

        
 

 

 

ห้องเรียนวิทย์-คณิต  



45 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท31101  ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2  

ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว31106  วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 ว31107 ออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1  

ว30101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3 ส31103 สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส31101  สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

ส31102  ประวัติศาสตร์ 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1  

ศ31101  ศิลปะ 1 0.5 1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

ง31101  การงานอาชีพ 0.5 1          

อ31101  ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 8.0 นก. 16 ช.ม รวม 6.0 นก. 12 ช.ม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค31207   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4 ค31209   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4  

อ30201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 2 อ30202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 2  

อ31207   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั 1 1.0 2 อ31211   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั 2 1.0 2  

จ31201   ภาษาจีน 1 0.5 1 จ31203   ภาษาจีน 2 0.5 1  

จ31027   ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 1.0 2 จ31208   ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2 1.0 2  

ท30201   วรรณกรรมท้องถ่ิน 0.5 1 ท31202   การเขียน 0.5 1  

ง30225  งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 1 1.0 2 ง30226  งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 2 1.0 2  

ง30209   อาหารไทย 1.0 2 ศ30207   ศิลปะ  1.0 2  

        ง30208   ขนมไทย 1.0 2  

        ง30205   ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมฯ 1.0 2  

        ว30288   การจัดการฐานข้อมูล 1.0 2  

รวม 8.0 นก. 16 ชม. รวม 11.0 นก 22 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17 นก. 34 ชม 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว   - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม   - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี  -  1   โฮมรูม +เบญจวิถี  -  1  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  คาบอิสระ  - 3   คาบอิสระ  - 1  

รวม   8 ช.ม          รวม     6 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  

        
 

ห้องเรียนศิลป์-คำนวณ              
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์  

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท31101   ภาษาไทย 1.0 2 ท31102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค31101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค31102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว31106   วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 ว31107   ออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1  

ว30101   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3 ส31103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส31101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส31104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

ส31102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 พ31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

พ31101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 ศ31102   ศิลปะ 2 0.5 1  

ศ31101   ศิลปะ 1 0.5 1 อ31102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

ง31101   การงานอาชพี 0.5 1          

อ31101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 8.0 นก. 16 ช.ม รวม 6.0 นก. 12 ช.ม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 2 อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 2  

อ31207 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1.0 2 อ31211 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 1.0 2  

อ31212 ภาษาอังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3 อ31214 ภาษาอังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 1.5 3  

อ31213 ภาษาอังกฤษการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1 1.5 3 อ31215 ภาษาอังกฤษการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2 1.5 3  

จ31201 ภาษาจนี 1 0.5 1 จ31203 ภาษาจนี 2 0.5 1  

ท30201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 0.5 1 
ท

31202 
การเขียน 0.5 1  

ง30209 อาหารไทย 1.0 2 ง30208 ขนมไทย 1.0 2  

ง30225 งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 1 1.0 2 ง30226 งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 2 1.0 2  

        ศ30207  ศิลปะ 1.0 2  

        ว30288 การจัดการฐานข้อมูล 1.0 2  

รวม 8.0 นก 16 ชม. รวม 10.0 นก 20 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก. 32 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว   - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1  

  คาบอิสระ  - 3   คาบอิสระ  - 3  

รวม   8 ช.ม รวม   8 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  
         

    
    

 

         
 

        
 

 

        
 

ห้องเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ       
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท31101   ภาษาไทย 1.0 2 ท31102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค31101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค31102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว31106   วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 ว31107   ออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1  

ว30101   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3 ส31103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส31101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส31104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

ส31102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 พ31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

พ31101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 ศ31102   ศิลปะ 2 0.5 1  

ศ31101   ศิลปะ 1 0.5 1 อ31102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

ง31101   การงานอาชพี 0.5 1          

อ31101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 8.0 นก. 16 ช.ม รวม 6.0 นก. 12 ช.ม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 2 อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 2  

อ31207 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1.0 2 อ31211 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 1.0 2  

จ31205 ภาษาจนี 3.0 6 จ31206 ภาษาจนี 3.0 6  

จ31201 ภาษาจนี 1 0.5 1 จ31203 ภาษาจนี 2 0.5 1  

ท30201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 0.5 1 ท31202 การเขียน 0.5 1  

ง30209 อาหารไทย 1.0 2 ง30208 ขนมไทย 1.0 2  

ง30225  งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 1 1.0 2 ง30226  งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 2 1.0 2  

        ศ30207    ศิลปะ  1.0 2  

        ว30288   การจัดการฐานข้อมูล 1.0 2  

                 

รวม 8.0 นก 16 ชม. รวม 10.0 นก 20 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก. 32 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว   - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1  

  คาบอิสระ  - 3   คาบอิสระ  - 3  

รวม   8 ช.ม รวม   8 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  
         

    
    

 

         
 

        
 

 

 

ห้องเรียนศิลป์-ภาษาจีน         



48 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์  

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท31101  ภาษาไทย 1.0 2 ท31102  ภาษาไทย 1.0 2  

ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว31106  วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 ว31107  ออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1  

ว30101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3 ส31103  สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส31101  สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส31104  ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

ส31102  ประวัติศาสตร์ 0.5 1 พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 ศ31102  ศิลปะ 2 0.5 1  

ศ31101  ศิลปะ 1 0.5 1 อ31102  ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

ง31101  การงานอาชีพ 0.5 1          

อ31101  ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 8.0 นก. 16 ช.ม รวม 6.0 นก. 12 ช.ม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 2 อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 2  

อ31207 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1.0 2 อ31211 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 1.0 2  

จ31201 ภาษาจนี 1 0.5 1 จ31203 ภาษาจนี 2 0.5 1  

ท30201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 0.5 1 ท31202 การเขียน 0.5 1  

ง30209 อาหารไทย 1.0 2 ง30208 ขนมไทย 1.0 2  

ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 2.0 4 ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2.0 4  

ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 2 ญ30202 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 2  

ง30225  งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 1 1.0 2 ง30226  งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ 2 1.0 2  

        ศ30207  ศิลปะ  1.0 2  

        ว30288  การจัดการฐานข้อมูล 1.0 2  

                 

รวม 8.0 นก 16 ชม. รวม 9.0 นก 20 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก. 32 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 15 นก. 32 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว   - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.ปานน้อย)  -  1  

  คาบอิสระ  - 3   คาบอิสระ  - 3  

รวม   8 ช.ม รวม     8 ชม.  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น  
 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น  40 ช.ม  

         
    

    
 

         
 

        
 

 

ห้องเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น          
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ปีการศึกษา 2563 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท32101   ภาษาไทย 1.0 2 ท32102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค32101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค32102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว32105   วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 ว32106   ออกแบบเทคโนโลยี2 0.5 1  

ส32101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส32103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส32102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส32104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ32101   ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102   ศิลปะ 4 0.5 1  

ง32101   การงานอาชพี  0.5 1 อ32102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ32101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 6.5 นก 13 ชม. รวม 6.0 นก 12 ชม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค32205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4 ค32207 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4  

ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 4 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 4  

ว30223 เคมี 3 1.5 3 ว30224 เคมี 4 1.5 3  

ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3  

ว30266 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 1.0 2 ว30267 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 1.0 2  

อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 2 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 2  

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

รวม 10 นก. 20 ชม. รวม 10 นก. 20 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก 33 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก 32 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - 1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - 1  

  คาบอิสระ  (อบรม) - 2   คาบอิสระ      (อบรม)   3  

รวม   7 ช.ม รวม   8 ช.ม  

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น  
 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น  

 40 ช.ม  

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนส่งเสริม 

ความเป็นเลิศวิทย์-คณิต         
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบรุี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุงปี 2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท32101  ภาษาไทย 1.0 2 ท32102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค32101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค32102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว32105  วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 ว32106   ออกแบบเทคโนโลยี2 0.5 1  

ส32101  สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส32103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส32102  ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส32104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ32101  ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102   ศิลปะ 4 0.5 1  

ง32101  การงานอาชีพ  0.5 1 อ32102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ32101  ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 6.5 นก 13 ชม. รวม 6.0 นก 12 ชม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค32205 คณตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4 ค32207 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4  

ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 4 ค30202 คณิตศาสตร์ สสวท 2 0.5 1  

ว30223 เคมี 3 1.5 3 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 4  

ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว30224 เคมี 4 1.5 3  

ว32201 ระเบียบวิถีวิจัย 1.0 2 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3  

ว30266 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 1.0 2 ค32209 คณิตศาสตร์สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1.0 2  

ว32202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1.0 2 ว30267 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 1.0 2  

อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 2 ว32203 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 2  

I30201 การสึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 2  

        I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

รวม 12 นก. 24 ชม. รวม 12.5 นก. 25 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 18.5 นก 37 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 18.5 นก 37 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - -   โฮมรูม +เบญจวิถี - -  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - -   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - -  

  คาบอิสระ  (อบรม) - -   คาบอิสระ      (อบรม)   -  

รวม   3 ช.ม รวม   3 ช.ม  

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น  
 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น  

 40 ช.ม  

         

 

 

 

ห้องเรียน สสวท.             
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบรุี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุงปี 2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท32101   ภาษาไทย 1.0 2 ท32102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค32101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค32102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว32105   วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 ว30216   ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1  

ส32101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส32103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส32102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส32104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ32101   ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102   ศิลปะ 4 0.5 1  

ง32101   การงานอาชพี  0.5 1 อ32102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ32101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 6.5 นก 13 ชม. รวม 6.0 นก 12 ชม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค32205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4 ค32207 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4  

ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 4 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 4  

ว30223 เคมี 3 1.5 3 ว30224 เคมี 4 1.5 3  

ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3  

ว30266 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 1.0 2 ว30267 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 1.0 2  

อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 2 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 2  

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

รวม 10 นก. 20 ชม. รวม 10 นก. 20 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก 33 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.0 นก 32 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - 1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - 1  

  คาบอิสระ  (อบรม) - 2   คาบอิสระ      (อบรม)   3  

รวม   7 ช.ม รวม   8 ช.ม  

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น  
 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น  

 40 ช.ม  

      

 

 

    

 

 

 

 

ห้องเรียนวิทย์-คณิต  

             



52 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี  
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ปีการศึกษา 2563 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์  

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท32101   ภาษาไทย 1.0 2 ท32102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค32101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค32102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว30102   วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 ว30103   วิทยาศาสตร์กายภาพ  (เคมี) 1.5 3  

ว32105   วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 ว32106   ออกแบบเทคโนโลยี2 0.5 1  

ส32101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส32103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส32102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส32104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ32101   ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102   ศิลปะ 4 0.5 1  

ง32101   การงานอาชพี  0.5 1 อ32102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ32101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

                 

รวม 8.0 นก 16 ชม. รวม 7.5 นก. 15 ชม. 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

ค32205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4 ค32207 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 4  

อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 2 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 2  

ท32203 ประวัติวรรณคดี 1 0.5 1 ท32204 ประวัติวรรณคดี 2 0.5 1  

ศ32209 ดนตรี+นาฏศิลป์ 1 1.0 2 ศ32210 ดนตรี+นาฏศิลป์ 2 1.0 2  

ง30218 การเขียนแบบ 1.0 2 ง32202 การประดิษฐ์เศษวัสดุจากธรรมชาติ 1.0 2  

อ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1 1.0 2 อ32209 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 1.0 2  

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

ว32205 การพัฒนาเว็บไซต์ 1.0 2 ว32206    การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1.0 2  

                 

รวม 8.5 นก 17 ชม. รวม 8.5 นก 17 ชม 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ชม รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก 32 ชม.  

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - 1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - 1  

  คาบอิสระ    - 2   คาบอิสระ - 3  

รวม - 7 ช.ม รวม - 8 ช.ม  

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น  
 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น  

 40 ช.ม  
                           

 

 

 

 

ห้องเรียนศิลป์-คำนวณ 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ปีการศึกษา 2563 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์  

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท32101   ภาษาไทย 1.0 2 ท32102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค32101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค32102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว30102   วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 ว30103   วิทยาศาสตร์กายภาพ  (เคมี) 1.5 3  

ว32105   วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 ว32106   ออกแบบเทคโนโลยี2 0.5 1  

ส32101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส32103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส32102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส32104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ32101   ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102   ศิลปะ 4 0.5 1  

ง32101   การงานอาชพี  0.5 1 อ32102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ32101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

                 

รวม 8.0 นก. 16 ชม. รวม 7.5 นก. 15 ชม. 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 2 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 2  

ท32203 ประวัติวรรณคดี 1 0.5 1 ท32204 ประวัติวรรณคดี 2 0.5 1  

ศ32209 ดนตรี+นาฏศิลป์ 1 1.0 2 ศ32210 ดนตรี+นาฏศิลป์ 2 1.0 2  

ง30218 การเขียนแบบ 1.0 2 ง32202 การประดิษฐ์เศษวัสดุจากธรรมชาติ 1.0 2  

จ32205 ภาษาจนี 1 3.0 6 จ32206 ภาษาจนี 2 3.0 6  

อ32207    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว1 1.0 2 อ32209    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 1.0 2  

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

ว32205 การพัฒนาเว็บไซต์ 1.0 2 ว32206    การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1.0 2  

                 

รวม 9.5 นก. 19 ชม. รวม 9.5 นก. 19 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.5 นก 35 ชม รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.0 นก. 34 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - -   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - -  

  คาอิสระ    - 1   คาบอิสระ - 2  

รวม - 5 ช.ม รวม - 6 ช.ม  

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น  
 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น  

 40 ช.ม  

        
 

        
 

       

 

  

 

 

 

ห้องเรียนศิลป์-ภาษาจีน  
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ปีการศึกษา 2563 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์  

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท32101   ภาษาไทย 1.0 2 ท32102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค32101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค32102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว30102   วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 ว30103   วิทยาศาสตร์กายภาพ  (เคมี) 1.5 3  

ว32105   วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 ว32106   ออกแบบเทคโนโลยี2 0.5 1  

ส32101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส32103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส32102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส32104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ32101   ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102   ศิลปะ 4 0.5 1  

ง32101   การงานอาชพี  0.5 1 อ32102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ32101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

                 

รวม 8.0 นก 16 ช.ม รวม 7.5 นก. 15 ชม. 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 2 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 2  

ท32203 ประวัติวรรณคดี 1 0.5 1 ท32204 ประวัติวรรณคดี 2 0.5 1  

ศ32209 ดนตรี+นาฏศิลป์ 1 1.0 2 ศ32210 ดนตรี+นาฏศิลป์ 2 1.0 2  

ง30218 การเขียนแบบ 1.0 2 ง32202 การประดิษฐ์เศษวัสดุจากธรรมชาติ 1.0 2  

ญ32205    ภาษาญี่ปุ่น 3.0 6 ญ32206    ภาษาญี่ปุ่น 3.0 6  

อ32207    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว1 1.0 2 อ32209    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 1.0 2  

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

ว32205 การพัฒนาเว็บไซต์ 1.0 2 ว32206    การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1.0 2  

                 

รวม 9.5 นก. 19 ชม. รวม 9.5 นก 19 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.5 นก. 35 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.0 นก 34 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - -   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - -  

  คาบอิสระ    - 1   คาบอิสระ - 2  

รวม - 5 ช.ม รวม   6 ช.ม  

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น  
 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น  

 40 ช.ม  

                           

 

 

 

 

ห้องเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ปีการศึกษา 2563 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์  

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท32101   ภาษาไทย 1.0 2 ท32102   ภาษาไทย 1.0 2  

ค32101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค32102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว30102   วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 ว30103   วิทยาศาสตร์กายภาพ  (เคมี) 1.5 3  

ว32105   วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 ว32106   ออกแบบเทคโนโลยี2 0.5 1  

ส32101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส32103   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส32102   ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส32104   ประวัติศาสตร์ 0.5 1  

พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

ศ32101   ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102   ศิลปะ 4 0.5 1  

ง32101   การงานอาชพี  0.5 1 อ32102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ32101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

                 

รวม 8.0 นก 16 ชม. รวม 7.5 นก. 15 ชม. 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 2 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 2  

ท32203 ประวัติวรรณคดี 1 0.5 1 ท32204 ประวัติวรรณคดี 2 0.5 1  

ศ32209 ดนตรี+นาฏศิลป์ 1 1.0 2 ศ32210 ดนตรี+นาฏศิลป์ 2 1.0 2  

ง30218 การเขียนแบบ 1.0 2 ง32202 การประดิษฐ์เศษวัสดุจากธรรมชาติ 1.0 2  

อ32211    ภาษาอังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 1.5 3 อ32213    ภาษาอังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์ 4 1.5 3  

อ32212    ภาษาอังกฤษการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 1.5 3 อ32214    ภาษาอังกฤษการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 4 1.5 3  

อ32207    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว1 1.0 2 อ32209    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 1.0 2  

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2  

ว32205 การพัฒนาเว็บไซต์ 1.0 2 ว32206    การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1.0 2  

รวม 9.5 นก. 19 ชม. รวม 9.5 นก. 19 ชม. 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.5 นก. 35 ชม. รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.0 นก. 34 ชม. 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม +เบญจวิถี - 1   โฮมรูม +เบญจวิถี - 1  

  พฤกษศาสตร์  -  -   พฤกษศาสตร์  -  -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) - -   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา) -  -   

  คาบอิสระ    - 1   คาบอิสระ  -  2  

รวม - 5 ช.ม รวม  -  6 ช.ม  

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น  
 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น  

 40 ช.ม  

                  

        
 

 

 

 

ห้องเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ 
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ห้องเรียนส่งเสริม 

ความเป็นเลิศวิทย์-คณติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

พื้นฐาน    พื้นฐาน    

ท33101   ภาษาไทย  1.0 2 ท33102   ภาษาไทย  1.0 2 

ค33101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค33102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 

ส33101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส33102   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 

พ33101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ33101   ศิลปะ 5 0.5 1 ศ33102   ศิลปะ 6 0.5 1 

ว33105   วิทยาการคำนวณ3 0.5 1 ว33106   ออกแบบเทคโนยี 3 0.5 1 

    อ33102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2 

    ว30101 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 1.5 3 

    ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 

    ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 3 

    ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  1.5 3 

 รวม 5.5 นก. 11 ช.ม  รวม 11.5 นก. 23 ช.ม 

เพิ่มเติม    เพิ่มเติม    

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 

ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 4 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 2 

ว30225 เคมี 5 1.5 3 ท30204 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 0.5 1 

ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3 พ33204 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2 0.5 1 

ว30268 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 1.5 3 ว33202 มัลติมีเดีย 1.0 2 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 2 ส30201 ศาสนาสากล 0.5 1 

ท30203 วิเคราะห์วรรณคดี 0.5 1     

พ33203 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 0.5 1     

ว33201 การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 1.0 2     

รวม 11 นก. 22 ช.ม. รวม 5 นก. 10 ช.ม. 

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ช.ม. รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ช.ม. 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

   แนะแนว  1    แนะแนว  1 

   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ , รด.  1    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  , รด.  1 

   ชุมนุม  1    ชุมนุม  1 

   โฮมรูม + เบญจวิถี   1    โฮมรูม + เบญจวิถี   1 

   พฤกษศาสตร์  -    พฤกษศาสตร์  - 

   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1    ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1 

   คาบอิสระ   2    คาบอิสระ   2 

รวม 7 ช.ม รวม 7 ช.ม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 

รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม 
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ห้องเรียน สสวท. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

พื้นฐาน    พื้นฐาน    

ท33101   ภาษาไทย  1.0 2 ท33102   ภาษาไทย  1.0 2 

ค33101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค33102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 

ส33101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส33102   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 

พ33101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ33101   ศิลปะ 5 0.5 1 ศ33102   ศิลปะ 6 0.5 1 

ว33105   วิทยาการคำนวณ3 0.5 1 ว33106   ออกแบบเทคโนยี 3 0.5 1 

    อ33102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2 

    ว30101 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 1.5 3 

    ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 

    ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 3 

    ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  1.5 3 

 รวม 5.5 นก. 11 ช.ม  รวม 11.5 นก. 23 ช.ม 

เพิ่มเติม    เพิ่มเติม    

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 

ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 4 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 2 

ว30225 เคมี 5 1.5 3 ท30204 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 0.5 1 

ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3 พ33204 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2 0.5 1 

ว30268 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 1.5 3 ว33202 มัลติมีเดีย 1.0 2 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 2 ส30201 ศาสนาสากล 0.5 1 

ท30203 วิเคราะห์วรรณคดี 0.5 1     

พ33203 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 0.5 1     

ว33201 การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 1.0 2     

รวม 11 นก. 22 ช.ม. รวม 5 นก. 10 ช.ม. 

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ช.ม. รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ช.ม. 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

   แนะแนว  1    แนะแนว  1 

   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ , รด.  1    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  , รด.  1 

   ชุมนุม  1    ชุมนุม  1 

   โฮมรูม + เบญจวิถี   1    โฮมรูม + เบญจวิถี   1 

   พฤกษศาสตร์  -    พฤกษศาสตร์  - 

   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1    ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1 

   คาบอิสระ   2    คาบอิสระ   2 

รวม 7 ช.ม รวม 7 ช.ม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 

รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม 
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ห้องเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

พื้นฐาน    พื้นฐาน    

ท33101   ภาษาไทย  1.0 2 ท33102   ภาษาไทย  1.0 2 

ค33101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค33102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 

ส33101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 ส33102   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 

พ33101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ33101   ศิลปะ 5 0.5 1 ศ33102   ศิลปะ 6 0.5 1 

ว33105   วิทยาการคำนวณ3 0.5 1 ว33106   ออกแบบเทคโนยี 3 0.5 1 

    อ33102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2 

    ว30101 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 1.5 3 

    ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 

    ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 3 

    ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  1.5 3 

 รวม 5.5 นก. 11 ช.ม  รวม 11.5 นก. 23 ช.ม 

เพิ่มเติม    เพิ่มเติม    

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 

ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 4 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 2 

ว30225 เคมี 5 1.5 3 ท30204 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 0.5 1 

ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3 พ33204 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2 0.5 1 

ว30268 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 1.5 3 ว33202 มัลติมีเดีย 1.0 2 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 2 ส30201 ศาสนาสากล 0.5 1 

ท30203 วิเคราะห์วรรณคดี 0.5 1     

พ33203 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 0.5 1     

ว33201 การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 1.0 2     

รวม 11 นก. 22 ช.ม. รวม 5 นก. 10 ช.ม. 

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ช.ม. รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 นก. 33 ช.ม. 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

   แนะแนว  1    แนะแนว  1 

   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ , รด.  1    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  , รด.  1 

   ชุมนุม  1    ชุมนุม  1 

   โฮมรูม + เบญจวิถี   1    โฮมรูม + เบญจวิถี   1 

   พฤกษศาสตร์  -    พฤกษศาสตร์  - 

   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1    ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1 

   คาบอิสระ   2    คาบอิสระ   2 

รวม 7 ช.ม รวม 7 ช.ม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 

รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม 
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ห้องเรียนศิลป์คำนวณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

พื้นฐาน    พื้นฐาน    

ท33101   ภาษาไทย  1.0 2 ท33102   ภาษาไทย  1.0 2 

ค33101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค33102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 

ว30104   วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 3 ส33102   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 

ส33101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 พ33102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

พ33101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 ศ33102   ศิลปะ 6 0.5 1 

ศ33101   ศิลปะ 5 0.5 1 ว33106   ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 

ว33105   วิทยาการคำนวณ3 0.5 1 อ33102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2 

อ33101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2     

 รวม 7 นก. 14 ช.ม  รวม 5.5 นก. 11 ช.ม 

เพิ่มเติม    เพิ่มเติม    

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 3 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 2 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 2 

ท30203 วิเคราะห์วรรณคดี 0.5 1 ท30204 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 0.5 1 

พ33203 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 0.5 1 พ33204 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2 0.5 1 

ว33201 การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 1.0 2 ว33202 มัลติมีเดีย 1.0 2 

ง30223 งานประดิษฐ์ของชำร่วย1 1.0 2 ง30220 เขียนแบบเครื่องกล 1.0 2 

อ33209 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 2 อ33210 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.0 2 

ง30202 สิ่งประดิษฐ์จากวสัดุในท้องถ่ิน 1.0 2 ว30287 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 2 

ศ30205 ดนตรีสากล 1.0 2 ศ30206 ดนตรีสากล 1.0 2 

    ส30201 ศาสนาสากล 0.5 1 

    ง30224  การประดิษฐ์ของชำร่วย 2 1.0 2 

รวม 8.5 นก. 17 ช.ม. รวม 10 นก. 20 ช.ม. 

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15.5 นก. 31 ช.ม. รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15.5 นก. 31 ช.ม. 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

   แนะแนว  1    แนะแนว  1 

   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ , รด.  1    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  , รด.  1 

   ชุมนุม  1    ชุมนุม  1 

   โฮมรูม + เบญจวิถี   1    โฮมรูม + เบญจวิถี   1 

   พฤกษศาสตร์  -    พฤกษศาสตร์  - 

   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1    ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1 

   คาบอิสระ   4    คาบอิสระ   4 

รวม 9 ช.ม รวม 9 ช.ม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 

รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม 
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ห้องเรียนศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

พื้นฐาน    พื้นฐาน    

ท33101   ภาษาไทย  1.0 2 ท33102   ภาษาไทย  1.0 2 

ค33101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค33102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 

ว30104   วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 3 ส33102   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 

ส33101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 พ33102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

พ33101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 ศ33102   ศิลปะ 6 0.5 1 

ศ33101   ศิลปะ 5 0.5 1 ว33106   ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 

ว33105   วิทยาการคำนวณ3 0.5 1 อ33102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2 

อ33101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2     

 รวม 7 นก. 14 ช.ม  รวม 5.5 นก. 11 ช.ม 

เพิ่มเติม    เพิ่มเติม    

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 2 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 2 

ท30203 วิเคราะห์วรรณคดี 0.5 1 ท30204 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 0.5 1 

พ33203 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 0.5 1 พ33204 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2 0.5 1 

ว33201 การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 1.0 2 ว33202 มัลติมีเดีย 1.0 2 

ง30223 งานประดิษฐ์ของชำร่วย1 1.0 2 ง30220 เขียนแบบเครื่องกล 1.0 2 

อ33209 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 2 อ33210 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.0 2 

ง30202 สิ่งประดิษฐ์จากวสัดุในท้องถ่ิน 1.0 2 ส30201 ศาสนาสากล 0.5 1 

ศ30205 ดนตรีสากล 1.0 2 ศ30206 ดนตรีสากล 1.0 2 

จ32205 ภาษาจนี 5 3.0 6 จ32206 ภาษาจนี 6 3.0 6 

    ง30224  การประดิษฐ์ของชำร่วย 2 1.0 2 

รวม 10 นก. 20 ช.ม. รวม 10.5 นก. 21 ช.ม. 

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 17 นก. 34 ช.ม. รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 นก. 32 ช.ม. 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

   แนะแนว  1    แนะแนว  1 

   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ , รด.  1    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  , รด.  1 

   ชุมนุม  1    ชุมนุม  1 

   โฮมรูม + เบญจวิถี   1    โฮมรูม + เบญจวิถี   1 

   พฤกษศาสตร์  -    พฤกษศาสตร์  - 

   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1    ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า   1 

   คาบอิสระ   1    คาบอิสระ   3 

รวม 6 ช.ม รวม 8 ช.ม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา) 10 

รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม รวมทั้งสิ้น 40 ช.ม 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศึกษา 2563 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรบัปรงุป ี2560 
        

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

พื้นฐาน       พื้นฐาน        

ท33101   ภาษาไทย  1.0 2 ท33102   ภาษาไทย  1.0 2  

ค33101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2 ค33102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 2  

ว30104   วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 3 ส33102   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2  

ส33101   สังคมศึกษา ฯ 1.0 2 พ33102   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1  

พ33101   สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 ศ33102   ศิลปะ 6 0.5 1  

ศ33101   ศิลปะ 5 0.5 1 ว33106   ออกแบบเทคโนยี 3 0.5 1  

ว33105   วิทยาการคำนวณ3 0.5 1 อ33102   ภาษาอังกฤษ 1.0 2  

อ33101   ภาษาอังกฤษ 1.0 2          

รวม 7.0 นก. 14 ช.ม รวม 5.5 นก. 11 ช.ม 
 

 
เพิ่มเติม       เพิ่มเติม        

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 2 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 2  

ท30203 วิเคราะห์วรรณคดี 0.5 1 ท30204 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 0.5 1  

พ33203 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 0.5 1 พ33204 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2 0.5 1  

ว33201 การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 1.0 2 ว33202 มัลติมีเดีย 1.0 2  

ง30223 งานประดิษฐ์ของชำร่วย1 1.0 2 ง30220 เขียนแบบเครื่องกล 1.0 2  

อ33209 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 2 อ33210 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.0 2  

ง30202 สิ่งประดิษฐ์จากวสัดุในท้องถ่ิน 1.0 2 ส30201 ศาสนาสากล 0.5 1  

ศ30205 ดนตรีสากล 1.0 2 ศ30206 ดนตรีสากล 1.0 2  

ก33205 ภาษาเกาหลี 5 3.0 6 ก33206 ภาษาเกาหลี 6 3.0 6  

        ง30224  การประดิษฐ์ของชำร่วย 2 1.0 2  

                 

                 

รวม 10.0 นก. 20 ชม.   10.5 นก. 21 ชม 
 

 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติม 17.0 นก 34 ชม.   16.0 นก. 32 ชม.  

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  แนะแนว - 1   แนะแนว - 1  

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามญั , รด. - 1  

  ชุมนุม - 1   ชุมนุม - 1  

  โฮมรูม + เบญจวิถี  - 1   โฮมรูม + เบญจวิถี  - 1  

  พฤกษศาสตร์ - -   พฤกษศาสตร์ - -  

  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา+อ.ปานน้อย)  -  1   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (อ.นัทชลิดา+อ.ปานน้อย)  -  1  

  คาบอิสระ   -  1   คาบอิสระ  -  3  

รวม   6 ช.ม รวม   8 ช.ม  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(นอกเวลา)  -  10  

รวมทั้งสิ้น    40 ช.ม รวมทั้งสิ้น   40 ช.ม  
         

         

        
 

 
 

ห้องเรียนศิลป์-ภาษาเกาหลี  
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11. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11.1 ห้องสมุด  ห้องสมุดหลักมี 1 แห่ง คือห้องสมุดดิจิทัลภักดีภูวดล มีพ้ืนที่ขนาด  720  ตารางเมตร 

หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน  40,000  เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบงานทะเบียนห้องสมุด
ดิจิทัล (DSchool)  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน  25  เครื่อง       
การให้บริการห้องสมุดในปีการศึกษา 2563  มีการดำเนินการภายใตม้าตรการการป้องกันโรคโควิด – 19        
จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพ่ือให้มีระยะห่างที่เหมาะสม  โดยมีนักเรียนเข้าใช้บริการประมาณ 500 คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 21 ของนักเรียนทั้งหมด และงดการให้บริการแก่ชุมชนรอบนอก  

 

11.2 ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด  16  ห้อง จำแนกเป็น 
  1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน  7  ห้อง 
  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  5  ห้อง 
  3. ห้องปฏิบัติการดนตรี  จำนวน  3  ห้อง 
                 4. ห้องปฏิบัติการ Robot & Maker Space  จำนวน  1 ห้อง  
 

11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด จำนวน  330  เครื่อง จำแนกเป็น 
  1. ใช้เพื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล จำนวน  250  เครื่อง  โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้
บริการ เฉลี่ย 944 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 40 ของนักเรียนทั้งหมด 
  2. ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน 80 เครื่อง 
 

11.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 1. ห้องสมุดดิจิทัลภักดีภูวดล 
 2. ห้องพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 4. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ดนตรีสากล 
 5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 6. ห้องปฏิบัติการ Robot & Maker Space 
 7. ห้องอาเซียนศึกษา 
 8. ห้องศูนย์ภาษาไทย 

        9. ห้องนาฏศิลป์ (นิทรรศการแสดงเครื่องแต่งกายชุดเครื่องยืน) 
 10. ห้องคหกรรม (การทำอาหารเกาหลี) 
 11. อาคารศูนยก์ีฬา 
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 12. สนามกีฬา 
 13. หอประชุมราชพฤกษ์ (กิจกรรมค่ายวิชาการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ) 
 14. ห้องประชุมแก้วกาญจนา (กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ทางวิชาการในโครงการต่าง ๆ  เช่น  
สะเต็มศึกษา  การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย ฯลฯ ) 
 15. โดมหน้าอาคาร 4 (กิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  กิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ ฯลฯ ) 

 16. ห้องเรียนอาคาร 4 (กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน) 
 17. พื้นที่รอบโรงเรียน (กิจกรรมระบบนิเวศ  กิจกรรมกีฬา กิจกรรมดนตรี  กิจกรรมศิลปะ

กิจกรรมทางภาษา  กิจกรรมบูรณาการทางคณิตศาสตร์  สำรวจปัญหาเพ่ือออกแบบเทคโนโลยี ฯลฯ) 
 18. โดมหน้าห้องปฏิบัติการดนตรี (กิจกรรมค่ายวงโยธวาทิต  ค่ายดนตรีไทย) 
 19. โรงอาหาร (กิจกรรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ) 

 20. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช  อาณาจักรพืช ฯลฯ) 
 

 11.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม จำนวนครั้ง/ปี 

1 ดาราปุระ วังยางรีสอร์ท ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) และ
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (MEP Friend 
Fair) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน 
Mini English Program 

1 

2 ดาราปุระ วังยางรีสอร์ท ค่ายสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนห้องเรียน 
สสวท. 

1 

3 ดาราปุระ วังยางรีสอร์ท ค่ายสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนห้องแก้ว
กาญจนา ม.1-2 

1 

4 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะทะลุ จ.ระยอง ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 
5 สุพรรณวาริน รีสอร์ท ค่า STEM CAMP ระดับชั้น ม.3 1 
6 โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี ร่วมจัดแสดงดนตรีร่วมสมัย “สุพรรณบุรี 

เมืองแห่งดนตรี 2” 
4 

7 วัดแค ร่วมจัดแสดงดนตรีไทย 2 
8 วัดพระลอย ร่วมจัดแสดงดนตรีไทย 2 
9 ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน ภาพยนตร์สั้น 1 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม จำนวนครั้ง/ปี 
10 ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ บูรณาการความรู้เรื่อง เซต  การวิเคราะห์

ข้อมูล นำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 
4 

11 บ้าน/ครอบครัวของนักเรียน นมัสการมาตาปิตุคุณ 1 
12 ศาสนสถานในชุมชนของนักเรียน หน้าที่ชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ 3 
13 หอประชุมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จิตอาสา / การเข้ารับฟังบรรยายประเทศ

ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2 

14 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา บำเพ็ญประโยชน์ของชุมนุมอินเทอร์แรค 1 
15 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (ผ่านระบบออนไลน์) ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ 1 
16 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 
17 โรงเรียนสวนแตงวิทยา ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 
18 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร 1 
19 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 การเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรม 

พลศึกษา 
2 

20 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่  
จ.กาญจนบุรี 

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร 1 

 
 

11.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 
1 คณะวิทยากรจากค่ายวิทยาศาสตร์ (เอเธนส์) วิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 
2 คณะครูจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 
3 คณะครูจากโรงเรียนสวนแตงวิทยา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 
4 คณะครูงานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน อบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน 
Google Classroom 

3 

5 คณะวิทยากรจากบริษัท true กิจกรรม SUPER COOL true 
KNOWLEDGE 2020 ติวภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

1 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 
6 คณะวิทยากร จาก On Demand ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 1 
7 คณะวิทยากรจาก กลุ่มพลังการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค่ายสะเต็มศึกษา (STEM CAMP) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1 

8 ผศ.ดร.แสงเดือน   เจริญฉิม 
ผศ.ดร.พินดา   วราสุนันท์ 
ดร.กนิษฐา   เชาว์วัฒนกุล 
ผศ.ดร.วสันต์   เดือนแจ้ง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 

9 ผศ.ดร.แสงเดือน   เจริญฉิม 
ผศ.ดร.พินดา   วราสุนันท์ 
ดร.กนิษฐา   เชาว์วัฒนกุล 
ผศ.ดร.วสันต์   เดือนแจ้ง 
ดร.ศิริพร   เครือทอง 
ผศ.ดร.กิติศาอร   เหล่ามณี 

การจัดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและ
กระบวนการวิจัยของครู 

1 

10 นายณรงค์ฤทธิ์  กล้าหาญ 
นายบรรณรักษ์  บุญปก 
นายเอกภพ  สระทองจุด 
นายณชนนท์  พงษ์รักษ์ 
นายณัฐกิตติ์  จงตระกูล 
นางสาวตรีทิพย์   พิมพ์ศิริ 

ค่าย STEM CAMP ม.1-ม.3 ห้องเรียน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2 

11 นายพิพัฒน์พล   อรรถเจตน์ การบันทึกเสียงดนตรี 1 
12 นายเกียรติ  สุพรธาดา เทคนิคการบรรเลงรวมวง 2 
13 จ.ส.อ.อาณัต  โพธิ์เขียว การบรรเลงวงแซมเบอร์ 10 
14 นายชะลอ   บุญลือ การฝึกซ้อมดนตรีไทย 6 
15 แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ 

ครูสำเรียง   บัวนาค 
ครูเฉลิมยศ   ญาดี 

วรรณกรรมท้องถิ่น 1 

16 นายพยัพ   สาธุพันธ์ ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด 1 
 



66 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

12. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 12.1 ผลงานดีเด่น 

          ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

ประเภท ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
สถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ระดับคุณภาพ 1 ดาว “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 
ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

รางวัล อันดับ 3  คะแนน 80.700  ระดับมาตรฐาน
เงิน  การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วย
พระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 
ประเภท Street Parade รุ่น Division 1   

สมาคมวงโยธวาทิตแห่ง
ประเทศไทย 

 

         ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นายวิรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด 

วงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ  
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ประเภท 
Street Parade รุ่น Division 1  ได้รับรางวัล 
อันดับ 3  คะแนน 80.700  ระดับมาตรฐาน เงิน 

สมาคมวงโยธวาทิตแห่ง
ประเทศไทย 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  เนื่องในงานวันครู 
ครั้งที่ 65  ประจำปี พ.ศ.2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ประจำปีการศึกษา 
2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางศุภ์พัฒนิยา  ปรีดิวรารัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  เนื่องในงาน

วันครู ครั้งที่ 65  ประจำปี พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

ครูดีไม่มีอบายมุข  ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด 
วงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ  
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ประเภท 
Street Parade รุ่น Division 1  ได้รับรางวัล 
อันดับ 3  คะแนน 80.700  ระดับมาตรฐาน เงิน 

สมาคมวงโยธวาทิตแห่ง
ประเทศไทย 

      

    ผลงานดีเด่นของครู ระดับจังหวัด/เขต 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางญาณิศา  มีทองคำ ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564  สพม.9 
นางสาววาสนา  ล้อมวงษ ์ ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564  สพม.9 
นางสาวสราญจิตร วงษ์ทองดี ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 
นางรุจจิรัช  ภักม ี ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 
นางสาวชญาภา  พินิจการ ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 
นางสาวอรริษา  พัฒนมาศ ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 

นางบังอร จำปาเงิน ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 
นางสาวสุพรรณษา พวงวงษ ์ ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 
นางสาวรษิกา   น้ำใจด ี ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 

นางสาวปิยนันท ์  ปิ่นวิเศษ ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 

นายปิยะณัฐ  บ่อพิมาย ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 

นายวิศรุต ศรีนวล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 

นางณัฐหทัย  เรือนทอง ครูดีเด่น ประจำปี 2564 16 มกราคม 2564 สพม.9 
นายสมพงษ์  ศรีขวัญเมือง ผู้ฝึกสอนฟุตบอลส่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล

เยาวชนเงินล้าน อบจ. สุพรรณบุร ีลีกคัพ  
กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวนรีรตัน์  คงชาตร ี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันการทำแผนที่ 3 มิติ ดว้ยคอมพิวเตอร์  

18 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จ.นครปฐม 

ครูผู ้ฝ ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งข ันปฏิบ ัต ิการด้านระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Online 

18 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จ.นครปฐม 

นางบุศรา  อิ่มทรัพย ์ ครูผู้ควบคมุนักเรยีนเข้าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานเกษตรกำแพงแสน  ประจำปี 2563   

4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขต

กำแพงแสน 

 

         ผลงานดีเด่นของครู ระดับภาค 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวขนิษฐา ปานชา ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร ์รางวัลเหรยีญ

ทอง ระดับภาคกลาง สาขาชีวภาพ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

18 พฤศจิกายน 

2563 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์และองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 

นางพิชญา  จริยบุณสุข ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 

10 ตุลาคม 2563 ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นางอริญรดา  จับทอง ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับเหรียญเงิน  การแข่งขัน 
“Singing Contest”  ระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้น การแข่งขันทักษาภาษาอังกฤษ  
โรงเรียน EP/MEP โซน B ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

10 ตุลาคม 2563 ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นางกานต์มณี  คงเกื้อ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขัน “Impromptu Speech” ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษา
ภาษาอังกฤษโรงเรียน EP/MEP โซน B ภาค
กลางและภาคตะวันออก  
 

10 ตุลาคม 2563 ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
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S A
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางกันนิกา  อนุช 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัชนะเลิศ การ
แข่งขัน “Spelling Bees” ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นการแข่งขันทักษาภาษาอังกฤษโรงเรียน 
EP/MEP โซน B ภาคกลางและภาคตะวันออก  

10 ตุลาคม 2563 ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นางสาวนิศาชล   
ประทีปทอง 

ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขัน Spelling Bees ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

10 ตุลาคม 2563 ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นายบัณฑติ  ขอสกุล ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ในการแข่งขัน Multi Skill Competition 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

10 ตุลาคม 2563 ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นางสุนันทา  มูลน้ำอ่าง ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
(Singing Contest) ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 

10 ตุลาคม 2563 ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นางสาวพรเพ็ญ  
ศรีดอกคำ 

ครูผูฝ้ึกซ้อมและดูแลนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน Skit 
กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
(Singing Contest) ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

10 ตุลาคม 2563 ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

 

 ผลงานดีเด่นของครู  ระดับประเทศ 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางสาวขนิษฐา ปานชา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) 

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลครูผูส้อน 
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ   

13 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร ์รางวัลเหรยีญ
เงิน ระดับประเทศ สาขาชีวภาพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

18 พฤศจิกายน 
2563 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์และองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางสาวขนิษฐา ปานชา รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี พ.ศ.2564  16 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รางวัลชมเชยอับดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมทางการแพทย์ โครงการประชุม
วิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 
ครั้งท่ี 8 

2 เมษายน 2564 คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร อัครศิลปิน king of jazz 28 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ 
นางสาวชญาภา 
พินิจการ 

รางวัลครดูีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 15 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
รับประกาศเกียรติคณุจากมลูนิธิครูดีของแผ่นดิน
เป็นผู้ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย 

13 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
 

เหรียญทอง งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจยัและการจดัการความรู้ ครั้งท่ี 9 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุร ี

31 สิงหาคม 2563 สพฐ. และกลุ่มโรงเรยีน
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย 

รับประกาศเกียรติคณุจากมลูนิธิครูดีของแผ่นดิน
เป็นผู้ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย 

 31 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
 

รางวัลครดูีของแผ่นดินข้ันท่ี 5 30 กันยายน 2563 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
นางสาววงษ์ศิริ   
ชินสุวรรณ 

ครูของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 15 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 

นางสาวศนิชา   
คุ้นประเสริฐ 

เป็นผู้มสี่วนร่วมในการส่งเสรมิจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูโดยการแบ่งปันเรื่องราวความ
ประทับใจท่ีมีต่อครูดผี่านภาพถ่าย หรือ คลิป
วิดีโอ ตามโครงการจรรยาบรรณสูค่รูดี...เพื่อเด็ก
ดี ประจำปี 2563 กิจกรรม “คารวะครูผูส้ร้าง 
ผู้นำทางชีวิต” 

29 ตุลาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา 

นางบังอร จำปาเงิน รางวัลครดูีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 23 ธันวาคม 2563 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร

งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 
ผู้ฝึกซ้อมในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ  
“คำกลอนสอนใจ” 

26 กุมภาพันธ ์
2564 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดพระธรรมกาย 

นางสาวธันยสร  
ศรีธัญญา 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางอัญณิการ์  ตู้พิจติร การแข่งขันวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานพระ

เจ้าน้องนางเธอฯ รางวัลชนะเลิศอนัดับ 3 
(TWMC) 

25 ธันวาคม 2563 สมาคมวงโยธวาทิตแห่ง
ประเทศไทย 

นายอาทิตย์ เอกลาภ รางวัลครดูีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 23 ธันวาคม 2563 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร

งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563“ท่องบท
อาขยาน เช่ียวชาญภาษาไทย จับใจวรรคทอง 
ของสุนทรภู่” ระดบัมัธยมศึกษา 

14 กันยายน 2564 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ
กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู ่

ผู้ฝึกซ้อมในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ 
 “คำกลอนสอนใจ” 

26 กุมภาพันธ ์
2564 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดพระธรรมกาย 

นางสาวสุพรรณษา 
พวงวงษ์ 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

ผู้ฝึกซ้อมในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ 
 “คำกลอนสอนใจ” 

26 กุมภาพันธ ์
2564 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดพระธรรมกาย 

นายเฉลมิยศ  ญาด ี รางวัลครดูีของแผ่นดินข้ันท่ี 5 23 ธันวาคม 2563 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
รางวัลครดูีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 23 ธันวาคม 2563 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563“ท่องบท
อาขยาน เช่ียวชาญภาษาไทย จับใจวรรคทอง 
ของสุนทรภู่” ระดบัมัธยมศึกษา 

14 กันยายน 2564 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ
กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู ่

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนผู้เข้าประกวดประเภทการอ่าน
ทำนองเสนาะ การแข่งขันทักษะการอ่าน
ภาษาไทย 

30 กันยายน 
2563 

ชมรมวรรณศลิป์ 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
นางสาวผกากรอง 
เอี่ยมปั้น 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางสาวกรรณิการ ์
ขุมทอง 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางสาวสุภาพร 
ภู่พุดตาน 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางสาวลภสัธยาน ์
วรกฤติประเสริฐ 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางสาวชมพูนุช 
หาญทนงค ์

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางกานต์มณี  คงเกื้อ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางภัทรวดี  บุญเชื้อ ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางสาวกัญญาพร   
อุ่นศรี 

ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2564 16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางสร้อยสณุี  ม่วงพันธ์ ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2564 16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นายธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย ์ ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2564 16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางสาวนิชาภา  เดชบุญ ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2564 16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางสาวอารีรตัน์  
แสงสุขด ี

ครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช 2564 16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

ครูดีของแผ่นดิน พุทธศักราช 2564 16 มกราคม 2564 มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
นางสาวพิมพิศา  
สว่างศร ี

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นายปิยะณัฐ บ่อพิมาย ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

นางสาวครองขวัญ   
ฉิมณรงค ์

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าร่วมกับ สพฐ. 

เหรียญทองแดง งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดย
ใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้  
ครั้งท่ี 9 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

31 สิงหาคม 2563 สพฐ. และกลุ่มโรงเรยีน
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  
ศรีขวัญเมือง 

เหรียญเงิน  งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจยัและการจดัการความรู้ ครั้งท่ี 9 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
 

 

31 สิงหาคม 2563 สพฐ. และกลุ่มโรงเรยีน
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางรุจจิรัข  ภักม ี เหรียญทอง งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจยัและการจดัการความรู้ ครั้งท่ี 9 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

31 สิงหาคม 2563 สพฐ. และกลุ่มโรงเรยีน
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย 

นางสาวอรริษา   
พัฒนมาศ 

เหรียญทอง งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจยัและการจดัการความรู้ ครั้งท่ี 9 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

31 สิงหาคม 2563 สพฐ. และกลุ่มโรงเรยีน
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย 

นางสุนทราภรณ์  
อุ่นวรรณธรรม 

รางวัลงานวิจัยคณุภาพ ภาคบรรยาย ระดับ
ชมเชยสาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 
16 

ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตกำแพงแสน 

 
 

 ผลงานดีเด่นของครู  ระดับนานาชาติ 
ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายบุญช ู
กระฉอดนอก 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวลัเหรยีญเงิน ระดับ
นานาชาติ การแข่งขัน WRG Online Edition 
2021 ประเภท ONE Minute Games รายการ 
Spoon Feeding รุ่น Senior 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวลั Performance 
Awards ระดับนานาชาติ การแข่งขัน WRG 
Online Edition 2021 ประเภท ONE Minute 
Games รายการ Spoon Feeding รุ่น Senior 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 

นางเพ็ญประภา   
นันทนาสิทธิ ์

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวลั Performance 
Awards ระดับนานาชาติ การแข่งขัน WRG 
Online Edition 2021 ประเภท ONE Minute 
Games รายการ Spoon Feeding รุ่น Senior 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 

นางสาวพิมพิมล  จระเข ้
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวลั Performance 
Awards ระดับนานาชาติ การแข่งขัน WRG 
Online Edition 2021 ประเภท ONE Minute 
Games รายการ Spoon Feeding รุ่น Senior 
 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นายอาทิตย์  
แก้วรุ่งเรือง 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน รางวลั Performance 
Awards ระดับนานาชาติ การแข่งขัน WRG 
Online Edition 2021 ประเภท ONE Minute 
Games รายการ Spoon Feeding รุ่น Senior 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 

 
 

         ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ระดับเขต/จังหวัด 
ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวดุษฎี   วงษ์ศรีอินทร ์ โล่รางวลัระดับดเีด่น เยาวชนต้นแบบด้านตนตรีไทย 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับจังหวดั 

29 พฤษภาคม 
2563 

กระทรวงวัฒนธรรม 

นายธีรสิทธิ    สารสุวรรณ เยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 11 15 ธันวาคม 2563 อบจ.สพ. 
นางสาวชไมพร    ทับศร ี เยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 11 15 ธันวาคม 2563 อบจ.สพ. 
นางสาวณัฐธิดา  นาร ี
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลง
ลูกทุ่ง “สายน้ำ  สายชีวิต สุพรรณบุรี” สืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง  

30 ตุลาคม 2563 วัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุร ี

นางสาวหัสญาณี ปกนาง รางวลัชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง “สายน้ำ 
สายชีวิต สุพรรณบุรี” สืบสานงานประเพณีลอย
กระทง 

30 ตุลาคม 2563 วัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุร ี

นายกิตติพิชญ์  
เจริญปญัญาปราชญ ์
นายกันต์ดนัย เกตุแก้ว 

การทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบ 
3 มิติ 

18 พฤศจิกายน  
2563 

คณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

นายภูกวิน  หมวดเชียงคะ 
นายภควัต   กิติชัยชาญ 

การปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด์้วย
โปรแกรม ArcGIS online 

18 พฤศจิกายน  
2563 

คณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ด.ช.นพธนดลย์  พงษ์พิละ 
ด.ช.วัทธิกร   หนองน้ำขาว 
ด.ญ.ธีนิดา  ลีนานุวัฒน์ 

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางคณติศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งานเกษตรกำแพงแสน  
ประจำปี 2563 

4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขต

กำแพงแสน 
    
ด.ช.อัครกฤษฏ์ อ่ำพุทรา รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.จักรภัทร   พรหมทอง รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.จิรเมธ   ศรีเพียงจันทร ์ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี

ด.ช.พิชญ์พงศ ์วาลมนตร ี รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.จตุโชค  อดกลั้น รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ด.ช.ธนกรวัฒนาไพศาวตระกูล รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.คณนาถ   ง้ิวไธ  รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ภูดิศ   ภูมโิพธิ์ศร ี รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ณัฏฐภัทร  ชนะโชต ิ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ชัยรัตน์   สุขระ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.รัฐภูมิ   เเตงอ่อน รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.รัชชานนท์   แซ่อั้ง รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ภูดิศ   ภูมโิพธิ์ศร ี รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.กฤตเมธ   สำราญพันธ์ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.พีรวิชญ์    อินโต รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.รัญชน์   อรัญญไพโรจน ์ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ศุภกิตด์    งามวิเศษ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ธนพัฒน์   เรียบร้อย รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ณัฐภัทร   แป้นทอง รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ชนาธิป   แผลงศร ี รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.วีรวัฒน์   คชาพันธ ์ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ศุภณฏัฐ์   ปาลพันธ์ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.ธนดล   พูลสวสัดิ ์ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.เลิศฤทธิ์   เศวภรี ์ รางวัลทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
ด.ช.อัครกฤษฏ์   อ่ำพุทรา 
ด.ช.จักรภัทร   พรหมทอง 
ด.ช.จิรเมธ   ศรีเพียงจันทร ์
ด.ช.พิชญ์พงศ์   วาลมนตร ี
ด.ช.จตุโชค    อดกลั้น 
ด.ช.ธนกร วัฒนาไพศาวตระกูล 
ด.ช.คณนาถ   ง้ิวไธสง 
ด.ช.ภูดิศ   ภูมโิพธิ์ศร ี
ด.ช.ณัฏฐภัทร   ชนะโชต ิ
ด.ช.ชัยรัตน์   สุขระ 
ด.ช.รัฐภูมิ   เเตงอ่อน 
ด.ช.รัชชานนท์   แซ่อั้ง 
ด.ช.กฤตเมธ   สำราญพันธ์ 
ด.ช.พีรวิชญ์    อินโต 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ดิวิช่ัน 2) ปีท่ี 8 
 

กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ด.ช.รัญชน์   อรัญญไพโรจน ์
ด.ช.ศุภกิตด์    งามวิเศษ 
ด.ช.ธนพัฒน์   เรียบร้อย 
ด.ช.ณัฐภัทร   แป้นทอง 
ด.ช.ชนาธิป   แผลงศร ี
ด.ช.วีรวัฒน์   คชาพันธ ์
ด.ช.ศุภณฏัฐ์   ปาลพันธ์ 
ด.ช.ธนดล   พูลสวสัดิ ์
ด.ช.เลิศฤทธิ์   เศวภรี ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ดิวิช่ัน 2) ปีท่ี 8 
 

กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี

ด.ช.ชัยรัตน์  สุขระ โล่เกียรติยศ ผู้ทำประตสููงสุด ในรายการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน  อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สุพรรณบรุ ี

 

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ระดับภาค 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นายธีรสิทธิ   สารสุวรรณ เยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 11 27 กุมภาพันธ์ 

2564 
TO BE NUMBER 

ONE IDOL 11 ภาค
กลางและภาค

ตะวันออก 
นางสาวศิวพร  บุญรอด 
นางสาวสุดารัตน์  พลเสน 
นางสาวนภัสกร  ช้างเขียว 

รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์  
สาขาชีวมวล  

18 พฤศจิกายน 
2563 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

น.ส.สุชัญญา บัวม ี

 
เหรียญเงินการแข่งขัน “Singing Contest” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการ 

10 ตุลาคม 2563 ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 

ด.ช.พิสิฐชัย ศิรภากร  
 

เข้าร่วมแข่งขัน “Impromptu Speeches” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

10 ตุลาคม 2563 
 

ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 

ด.ญ. ปารญีา  พิมพะรตัน ์
 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  
การแข่งขัน “Spelling Bees” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

10 ตุลาคม 2563 
 

ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ด.ญ. จณิณาพัฒ   ศรีแก้ว รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ EP/MEP ระดบัโซน B รายการ Multi Skill 
Competition 

10 ตุลาคม 2563 
 

ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 

ด.ญ. สดุาพร นครารมย ์
 

Silver Medal Story Telling 
Contest Grade 7-9 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ EP/MEP ระดบัโซน 
B รายการ Multi Skill Competition 

10 ตุลาคม 2563 
 

ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 

ด.ญ.ศศภิัทร   ยอดสุข รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Skit ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ EP/MEP ระดับโซน B 
รายการ Multi Skill Competition 

10 ตุลาคม 2563 
 

ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 

ด.ญ.ธัญชนก  ศรีอำไพ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Skit ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ EP/MEP ระดับโซน B 
รายการ Multi Skill Competition 

10 ตุลาคม 2563 
 

ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 

ด.ญ.ชญานิน  สริิกรธนวัฒน์ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Skit ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ EP/MEP ระดับโซน B 
รายการ Multi Skill Competition 

10 ตุลาคม 2563 
 

ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 

ด.ญ.ธัญญารตัน์ คัจฉานุช รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Skit ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ EP/MEP ระดับโซน B 
รายการ Multi Skill Competition 

10 ตุลาคม 2563 
 

ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 
ด.ญ.วณิชชา  มงคลพร รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Skit ในการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ EP/MEP ระดับโซน B 
รายการ Multi Skill Competition 

10 ตุลาคม 2563 
 

ศูนย์ EP/MEP โซน B 
ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 
นางสาวเกตุอักษร  เสือโพธ์ิ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานประเภท

ทดลอง 
18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลยัราชภฏั

กาญจนบุร ี
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         ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ประเทศ 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางสาวศิวพร  บุญรอด 
นางสาวสุดารัตน์  พลเสน 
นางสาวนภัสกร  ช้างเขียว 

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์  
สาขาชีวมวล 

19 พฤศจิกายน 2563 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ ์
นางสาวหัสญาณี ปกนาง รางวัลชมเชย ระดับ ม.ปลายการแข่งขันร้อง

เพลงเพื่อปลูกจติสำนึกรักชาติประเภทเพลงที่
มีเนื้อหารักชาตดิั้งเดิม  

20 กันยายน 2563 ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย กระทรวง

วัฒนธรรม 
รางวัลขวัญใจมหาชน ม.ปลายการแข่งขันร้อง
เพลงเพื่อปลูกจติสำนึกรักชาติ ประเภทเพลงที่
มีเนื้อหารักชาตดิั้งเดิม 

20 กันยายน 2563 ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย กระทรวง

วัฒนธรรม 
รางวัลชมเชย อันดับที่ 5 การแข่งขันอ่าน
ทำนองเสนาะ 

30 กันยายน 2563 มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันรอ้งเพลง
ลูกทุ่ง งานเกษตรแฟร์  

5 ธันวาคม  2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตกำแพงแสน 

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลายการแข่งขันการ
อ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันมาฆบูชา 

26 กุมภาพันธ ์2564 โรงเรียนวดัปรยิัติธรรม 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับ ม.ปลายการ
แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ
ประชันวรรณวัจน์” 

11 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  

นางสาวณัฐธิดา  นารี  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
งานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

9 ธันวาคม 2563 มรภ. จันทรเกษม-ชัยนาท 

 นายวรปรัชญ์ สวา่งศร ี รางวัลชมเชย ระดับ ม.ต้นการแข่งขันการอ่าน
ทำนองเสนาะเนื่องในวันมาฆบูชา 

26 กุมภาพันธ ์2564 โรงเรียนวดัปรยิัติธรรม 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับ ม.ตน้การแข่งขัน
อ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ
ประชันวรรณวัจน์” 

11 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  

นางสาวจิตนนา   
ลาภอุไรเลิศ 

ผ่านรอบคดัเลือกการแข่งขันในระดับประเทศ  
รายการ Spoon Feeding (senior) 

25 มีนาคม 2564 World Robot Games 
(WRG) 

นายอภิเดช  ทู้ไพเราะ ผ่านรอบคดัเลือกการแข่งขันในระดับประเทศ  
รายการ Spoon Feeding (senior) 

25 มีนาคม 2564 World Robot Games 
(WRG) 

นายกัปตันเฉลิม วีระนพนันท์ 

นางสาวภัทรัตน์ ตันตระกูล 
นางสาวจิตนนา ลาภอุไรเลิศ 

เข้าร่วมการในระดบัประเทศ รายการ Shoot 
the Ball (Junior & Senior) 

25 มีนาคม 2564 World Robot Games 
(WRG) 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นายอภิเดช  ทู้ไพเราะ 
นางสาวมนสิกาล  ฉ่ำดุม 
นายนครินทร์ ว่องไวพิพัฒน์ 
นายปริญญา  มีรัตน์ 
นายธีรโรจน์  ร่วมรักบุญ 

เข้าร่วมการในระดบัประเทศ รายการ Shoot 
the Ball (Junior & Senior) 

25 มีนาคม 2564 World Robot Games 
(WRG) 

นางสาวมนสิกาล  ฉ่ำดุม 
นางสาวชุตินันท์  ศรีจันทร์ 

เข้าร่วมการในระดบัประเทศ รายการ Spoon 
Feeding (senior) 

25 มีนาคม 2564 World Robot Games 
(WRG) 

 

 

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน  นานาชาติ 

ชื่อ ผลงาน วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นายอภิเดช ทู้ไพเราะ รางวัลเหรียญเงิน ระดับนานาชาต ิการแข่งขัน 

WRG Online Edition 2021 ประเภท ONE 
Minute Games รายการ Spoon Feeding  
รุ่น Senior 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 

นางสาวชมพูนุท สว่างศร ี รางวัล Performance Awards ระดับนานาชาติ 
การแข่งขัน WRG Online Edition 2021 
ประเภท ONE Minute Games รายการ Spoon 
Feeding รุ่น Senior 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 

นางสาวจินตนา ลาภอุไรเลิศ รางวัล Performance Awards ระดับนานาชาติ 
การแข่งขัน WRG Online Edition 2021 
ประเภท ONE Minute Games รายการ Spoon 
Feeding รุ่น Senior 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 

เด็กชายธนเสฎฐ์  
นาคศรีพรหม 

รางวัล Performance Awards ระดับนานาชาติ 
การแข่งขัน WRG Online Edition 2021 
ประเภท ONE Minute Games รายการ Spoon 
Feeding รุ่น Senior 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 

นางสาวชุตินันท์ ศรีจันทร ์ รางวัล Final List Awards ระดับนานาชาติ    
การแข่งขัน WRG Online Edition 2021 
ประเภท ONE Minute Games รายการ Spoon 
Feeding รุ่น Senior 

25-27 มีนาคม 
2564 

World Robot Game 
(WRG) 
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12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น                  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
2. โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพขององค์กร 
5. โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
6. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 
7. โครงการงานกิจกรรมของโรงเรียน 
8. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
9. โครงการค่ายคุณธรรม 
10. โครงการธนาคารโรงเรียน 
11. โครงการเบญจวิถี 
12. โครงการส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์ 
13. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  
14. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
15. โครงการประชาธิปไตยส่งเสริมสายใยพี่น้อง
กาญจนา 
16. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 
17. โครงการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน 
18. โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ          
ด้านการดนตรีร่วมสมัย ผสมผสานไทย-สากล 
19. โครงการวันวิทยาศาสตร์ 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขัน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล   
ที่เหมาะสม 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. โครงการนิเทศการสอน 
2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพขององค์กร 
4. โครงการพัฒนาห้องสมุดและรักการอ่าน           
เฉลิมพระเกียรติ 
5. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้            
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 
7. โครงการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา I.C.T. 
8. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ 
9. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
เพ่ือการสื่อสาร (ฟัง-พูด) ด้วยสื่อมัลติมีเดีย 
10. โครงการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ          
ด้านการดนตรีร่วมสมัย ผสมผสานไทย-สากล 
12. โครงการห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และ MAKER 
SPACE 
13. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
14. โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (สสวท.) 
15. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
“ห้องแก้วกาญจนาและห้องเพชรกาญจนา” 
16. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานสากลด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบ MEP 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงการผลิตสื่อและเอกสาร 
2. โครงการนิเทศการสอน 
3. โครงการบริหารงานวิชาการ และพัฒนาบุคลากร  
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพขององค์กร 
5. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้            
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
6. โครงการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา I.C.T. 
7. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ 
8. โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน 
9. โครงการพัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
10. โครงการจัดจ้างครูและลูกจ้างชั่วคราว 
11. โครงการพัฒนาห้องสมุดและรักการอ่าน         
เฉลิมพระเกียรติ 

นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1. โครงการผลิตสื่อและเอกสาร 
2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพขององค์กร 
5. โครงการพัฒนาห้องสมุดและรักการอ่าน           
เฉลิมพระเกียรติ 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานยานพาหนะ 
7. โครงการงานกิจกรรมของโรงเรียน 
8. โครงการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา I.C.T. 
9. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
เพ่ือการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
นโยบายที่ 4 (ต่อ) 10. โครงการปรับปรุง พัฒนา แหล่งเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ       
เพ่ือการสื่อสาร (ฟัง-พูด) ด้วยสื่อมัลติมีเดีย 
12. โครงการห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และ MAKER 
SPACE 
13. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
“ห้องแก้วกาญจนาและห้องเพชรกาญจนา” 
14. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานสากลด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบ MEP 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

1. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. โครงการพัฒนางานโภชนาการ 
4. โครงการพัฒนาห้องสมุดและรักการอ่าน           
เฉลิมพระเกียรติ 
5. โครงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ            
ด้านการดนตรีร่วมสมัย ผสมผสานไทย-สากล 
8. โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(สสวท.) 
9. โครงการการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 

นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม 

1. โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป 
3. โครงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
นโยบายที่ 6 (ต่อ) 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงาน

แผนงานและงบประมาณ 
5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. โครงการประชาธิปไตยส่งเสริมสายใยพี่น้องกาญจนา 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2562 

      ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 

กำลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
13.1 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการอ่าน
เขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนและกิจกรรมรักการอ่าน 
ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศโดยจัดครูผู้สอนชาวต่างชาติสอนใน
ทุกระดับชั ้น ทักษะด้านการคิดคำนวณจากผลการ
ทดสอบโอเนต็มีนักเรียนได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียนและการสื่อสารเป็นอย่างดี  
   2. มีการดำเนินกิจกรรมให้ผู ้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning : PBL) 
มีการนำไปใช้ และเผยแพร่ผลงานทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน จนได้รับรางวัลระดับประเทศ 
และนานาชาติ  ทำให้มีการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ควรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการวิเคราะห์และ
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ของผู้เรียน เช่น 
แอปพลิเคชั ่นต่าง ๆ  แบบสอบถามในรูป google 
form เพ่ือให้สะดวกในการวิเคราะห์ผลมากยิ่งข้ึน 
   2. ครูบางส่วนยังใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว หากมีการติดต่อสื่อสารกับ
นักเรียนและสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น
จะช่วยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้นได ้
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ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ 
สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่าง
ตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพ่ือนำมา
วางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการ
คาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมี
เหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เช่น การเขียนโครงการ โครงงานหรือรายงาน ชิ้นงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดหรือ
พัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตาม
รูปแบบแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน  
   3. มีการจัดทำระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับ
การใช้งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
อย่างครบถ้วน ทำให้นักเรียนสามารถนำระดับคะแนน
ไปใช้พัฒนาตนเองได้ 
   4. ผู้เรียนจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา   
สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา 
   5. มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพตาม
ความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรม
ชุมนุมวิชาการ เช่น ชุมนุมจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
ชุมนุมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น  
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6. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรม 
บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่าน
โครงการ/กิจกรรม ลงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
   7. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และรายวิชา
เพ่ิมเติมเสริมทักษะด้วย  ตลอดจนจัดกิจกรรมชุมนุม
และกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน สามารถสร้าง
ผลงานและมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.0 เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
นำเสนอผลงานได้ด้วยความม่ันใจในตนเอง เผยแพร่
ผลงาน นำผลงานและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างดี  ความสามารถทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 
   8. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่มีและสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ได้แก่ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 – 6  
ด้วยกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมเพ่ือสังคม 
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และสาธารณประโยชน์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
ค่ายคุณธรรม การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น 
การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน   การจำลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้
ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน 
(Project Based Learning) เป็นต้น 
   9. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพผู้เรียน
ทุกระดับชั้น กิจกรรมมหกรรมกีฬาและดนตรีกาญจนา
เกมส์ ทำให้มีการพัฒนาสุขภาวะร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพทั้ง 4 ด้านคือ ด้านดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อน
ตัว ด้านความอดทนต่อระบบหายในและหลอดเลือด 
ด้านความอดทนและแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีการ
ประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการประเมินซ้ำ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ ผู้เรียนเรียนรู้และมีทักษะในการป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ให้ความร่วมมือต่อสถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี      
ปีการศึกษา 2562 – 2565  ภายใต้การมีสวนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี      
ปีการศึกษา  2562 – 2565 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
   3. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
   4. มีการนำผล/ข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามมา
ปรับปรุง/พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย 
   6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 
   7. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
หลากหลาย ยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาและเทคโนโลยี    
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน 
นวัตกรในอนาคต 
   8. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน 
นวัตกรในอนาคต  
    

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. พัฒนาระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบ
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ 
   2. การประชุม ติดต่อ สื่อสารเพิ่มช่องทางออนไลน์
อีกช่องทางหนึ่ง 
   3. ควรกำกับติดตาม รายงาน ประเมินผลการ
ดำเนินการด้วยระบบออนไลน์ 

   4. นำระบบการสื่อสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ใน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   5. ควรมีวัสดุครุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ และ
เพ่ิมห้องปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือรองรับกับจำนวน
นักเรียนในอนาคต 
   6. ควรมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพ่ือรองรับกับ
จำนวนนักเรียนในอนาคต 
   7. ขาดอัตรากำลังในสาขาที่เก่ียวข้อง (ปัจจุบัน
โรงเรียนต้องใช้งบเพ่ือจ้างครูสอนเอง) 
   8. เพ่ิมอาคารสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม 
รองรับกับจำนวนนักเรียนในอนาคต 
   9. จำนวนครูไม่เพียงพอมีความขาดแคลนในบาง
สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สังคม 
ภาษาต่างประเทศ 
   10. การสร้างเครือข่ายแสดงตารางการใช้งานแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนแบบออนไลน์ 
   11. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
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   9. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือ
ตามท่ีโรงเรียนจัด 
   10. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 
   11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 
    12. สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  มีความปลอดภัย 
   13. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

12. ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  100% ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวน
มากใน การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้บริการกับ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
   13. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศจำนวนน้อย 
   14. การให้การดูแลหรือการให้คำแนะนำเพื่อแก้ไข
ปัญหาไม่เพียงพอกับความต้องการ  ต้องรอคิว 
เนื่องจากมบีุคลากรที่เชี่ยวชาญสาขานี้มีน้อย 
   15. ควรจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มาดูแลระบบหรือ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
   1. มีการใช้เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
    2. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และ
คิดเป็นระบบ 
   3. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและมีข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
   1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
   2. ควรเปลี่ยนป้ายนิเทศให้เป็นปัจจุบัน และรักษา
สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 
 



91 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

13.2 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

         1. ส่งเสริมการนำโมเดลการบริหารจัดการ “KPSP PERFECT SCHOOL  สู่ 5 G” มาเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มากยิ่งข้ึน  
          2. ส่งเสริมการให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ควบคู่กับการสอนแบบปกติเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
          3. เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย  
         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 การทำงานเป็นทีม 

        4. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
การเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะและความรู้พื ้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พัฒนา ผลการทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์เป้าหมาย 
         5. พัฒนาครู โดยกำหนดให้ครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิและศักยภาพในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก
ของ 3R 8C ส่งเสริมครูในด้านการทำวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนรู้  โดยการนำผลการประเมินหรือผลการวิจัย              
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทำสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มาก
ยิ่งขึ้น 
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         6. พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้งห้องเรียน ICT และ  
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

13.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
       1. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
       2. ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
       3. ส่งเสริมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ระบบควบคุม ภายใน ประเมินผล รายงานผล 
       4.  ส่งเสริมการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
       5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นำการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
       6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิต และจัดการเรียน
การสอน 
       7. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
       8. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ และเอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
       9. ส่งเสริมการเรียนการสอน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าเพ่ือแก้ไขปัญหา 
       10. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
       11. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
       12. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 

 
13.4 ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การอบรมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ
ครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. การสนับสนุนด้านงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนทั้งห้องปฏิบัติการและห้องเรียน ICT  
3. การจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนการสอน เพ่ือลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ของครู 
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14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.48 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.77 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น 10.00 9.26 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.05 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.94 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.01 ดีมาก 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีมาก  โดยมีคะแนนรวม  90.01   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
            จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

1. นักเรียนที่พักประจำที่โรงเรียนและที่บ้านไกลต้องเดินทางกลับโดยรถโดยสารประจำทางหรือรับจ้าง
ครูและผู้ปกครองควรมีกิจกรรมพัฒนาด้านค่านิยมที่ดีโดยเฉพาะการนำโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณไปพัฒนา
ต่อยอดให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นกิจนิสัยประจำตัวนักเรียน 

2. ควรให้นักเรียนได้แสวงหาความรู ้เพิ ่มเติมจากกิจกรรมฝึกประสบการณ์ตรงจาก แหล่งเรียนรู้
ต่างประเทศนำสู่มาตรฐานสากลให้นักเรียนบางส่วนที่มีความพร้อม 

3. ครูควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล.และใช้ข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ครูควรใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้.กิจกรรมการเรียนการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

5. ครูควรนำผลการทดสอบระดับชาติตามกลุ่มสาระและตัวบ่งชี้ของผู้ เรียนมาวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. โรงเรียนควรมีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนทุกภาคเรียน 
7. โรงเรียนควรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการ

ประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
8. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศติดตาม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องเพ่ือให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง.ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีครู บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถ 
2. ผู้ปกครองมีความพร้อมต่อการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมแก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. มีแหล่งเรียนรู้ หน่วยราชการ ซึ่งสามารถให้บริการและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
4. สถานศึกษามีสื ่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และเพียงพอกับ

บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
  5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

15. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตาม
หลักเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

3. จัดการนิเทศการเรียนการสอนของครูในทุกภาคเรียนและส่งเสริมให้ครูนำผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

4. แจ้งผลการทดสอบระดับชาติตามกลุ่มสาระและตัวบ่งชี้ของผู้เรียนให้ครูทุกท่านทราบและส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น  

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีครูผู้สอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังในและนอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรม และใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ 
7. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้แก้ปัญหาของนักเรียน  
8. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด

การศึกษา 

9. มีโครงการอบรมความรู้ให้บุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอน 
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          10. ส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศติดตาม ให้เป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ง่าย 
 
 

16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
     16.1 การบริหารจัดการศึกษา 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายโดยแบ่งเป็น 
ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป  โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ    
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี ่ยวข้อง  ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบ         
มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยใช้โมเดลการบริหาร  “KPSP PERFECT SCHOOL  สู่ 5 G”  มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้ง 4 ฝ่าย ส่งผลให้โรงเรียนมีสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้        
มีความพร้อมในด้านทรัพยากร วัตถ ุอุปกรณ ์เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานกำหนด และ
ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาได้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เป็นที่ชื่นชมของชุมชน รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการ
ให้ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่นในชุมชนได้ 
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โมเดลการบริหาร  “KPSP PERFECT SCHOOL” 
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องค์ประกอบของการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ 

องค์ประกอบด้านบริบท  
สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเอ้ืออำนวยต่อการจัดการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ  คือ ที่ตั้งเหมาะสม ชุมชนร่วมมือ และมีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลากหลาย ชุมชนให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
องค์ประกอบด้านปัจจัย  

1. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพและมีจำนวนเพียงพอ  
   1.1 ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

  1.2 ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ 
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ  

1.3 ครูครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนดและมีภาระงานเหมาะสม มีขวัญและกำลังใจในการประกอบ 
วิชาชีพครู  

1.4 ผู้บริหารสามารถพัฒนางานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ  

2. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน  
2.1 พ้ืนที่โรงเรียน  
2.2 โครงสร้างพื้นฐาน  
2.3 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการ  
2.4 พ้ืนที่สำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนเหมาะสม 

3. หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  คือ หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

4. สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย  มีนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ  
5. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
6. งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน  
 

องค์ประกอบด้านกระบวนการ  
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้เรียนคิดเองและปฏิบัติจริง ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
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2. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  อาคารสถานที่ ห้องเรียน และบริเวณ
โรงเรียนถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้  

3. การบริหารจัดการที่ดี ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วม คือบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วม   

4. การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน  คือ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน ครบวงจร ปฏิบัติได้ และมีความพร้อมเพ่ือรับการประเมินภายนอก  มีระบบ
และมีแผน งานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการดำเนินการตามระบบและแผนงาน ตลอดจนมี
การประเมินตนเอง และการจัดทำรายงาน  
 
องค์ประกอบด้านผลผลิต  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและประกอบ
อาชีพได้  มีปัจจัยหลักความสำเร็จ 4 ปัจจัย คือ  
           1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
            1.2 มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ  
         1.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตร และสถานศึกษากำหนด ผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          1.4 คุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน  คือ ชุมชน พึงพอใจ และศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
3. โรงเรียนเป็นแบบอย่าง และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และโรงเรียนอ่ืน  
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      ฝ่ายอำนวยการ         ฝ่ายวิชาการ       ฝ่ายกิจการนักเรียน       ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

- สำนักงานฝ่ายอำนวยการ 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานการเงินและบัญช ี
- คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 - งานการเงินและการบญัช ี
- คณะกรรมการเบิกจา่ย และนำส่งเงนิ 
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
- งานสวัสดิการ 
- งานรา้นค้าสวัสดิการโรงเรยีน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานสารสนเทศ 
- งานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล 
- งานกิจการนักเรยีนประจำ 
 

- สำนักงานฝ่ายวิชาการ 
- งานหลักสตูร/ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- งานวิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- งานทะเบียน 
- งานวดัผล ประเมินผล/เทียบโอนผลการ
เรียน 
- งานศูนย์พัฒนาการเรยีนการสอน 
- งานห้องสมดุเฉลิมพระเกียรตภิักดีภวูดล 
- งานพัฒนาสื่อ /นวตักรรม เทคโนโลยี 
  ทางการศึกษา และแหล่งเรยีนรู้ 
- งานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานโครงการพระราชดำร ิ
- งานห้องเรยีนพิเศษ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานสารสนเทศ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
         คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

- สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
- งานสรา้งเสรมิระเบยีบวินัย 
  ของโรงเรยีน และแก้ไขปัญหา 
  พฤติกรรมนักเรยีน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
- งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
- งานพัฒนาอัตลักษณ ์สุภาพบุรุษ 
สุภาพสตร ี(เบญจวิถี) 
- งานพัฒนาระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
  และคณะกรรมการนักเรยีน 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานจราจร   
- งานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจร
ปิด 
 
 
 

- สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
- งานยานพาหนะ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัย 
- งานสิ่งแวดล้อม 
- งานสวัสดิการครแูละบุคลากร 
- งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานควบคุมภายในโรงเรียน 
  และฝ่ายบรหิารทั่วไป 
- งานสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะ 
- งานกิจกรรมโรงเรียน 
 
 

         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

            ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 

ประเด็นสำคัญของวิสัยทัศน์ 
    1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  หมายถึง พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม   
สร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
    2. จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล หมายถึง จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และมาตรฐานสากล 
    3. บนพื้นฐานของความเป็นไทย หมายถึง จัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด 
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
    1. บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
    3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่น้อมนำ
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขและยั่งยืน 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 



103 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่น้อมนำ
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขและยั่งยืน 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
โรงเรียน 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

   1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
   2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
   3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพพลโลก 
   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
   5. ผู้เรียนน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน  
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
          นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 เทิดทูนสถานบัน กตัญญู 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   

  โรงเรียนดำเนินกิจกรรม กระบวนการพัฒนา วิธีการที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละหัวข้อดังนี้   

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น      
            โรงเรียนจัดการประชุมชี้แจงวางแผนอย่างเป็นระบบ ทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับ
ครูผู้สอนและบุคลากรภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีการจัด
กิจกรรมเสริมรายวิชาภาษาไทย เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนและกิจกรรมรักการอ่าน      
ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยจัดครูผู ้สอนชาวต่างชาติสอน           
ในทุกระดับชั้น ส่งเสริมทักษะด้านการคิดคำนวณ จากผลการทดสอบโอเน็ตที่สูงกว่าระดับประเทศ แสดงให้เห็น
ว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารเป็นอย่างดี  ร่วมมือกันพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น ฝ่ายบริหารประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อให้
ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนในการเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต  สร้างความตระหนักให้กับ
นักเรียนถึงความสำคัญของการสอบโอเน็ต  ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและโรงเรียน   มีการดำเนิน
กิจกรรมให้ผู ้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู ้ผ ่านโครงงาน  (Project Based Learning : PBL) การนำไปใช้ และ
เผยแพร่ผลงานทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไป
ต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน  มี
การจัดทำระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) ที่รองรับการใช้งานของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการจนได้รับรางวัล
ระดับประเทศ และระดับชาติ  มีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบ
องค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างเที่ยงตรง 
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 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
           โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยมีการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     
มีการจัดโครงการที่เป็นทั้งโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ผลงาน โดยจัดกิจกรรมดังนี้ โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านวิชาการ 
กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะงานอาชีพ  กิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียนด้านทัศนศิลป์ กิจกรรม
แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง 
เช่น  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักนำเสนอวิธีคิด โดยจัดให้มีกิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ การประกวดและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อต่าง ๆ   
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การนำเสนอวิชา IS และการเผยแพร่ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นต้น และทาง
โรงเรียนยังได้ตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียนทางด้านทักษะการคิด จึงได้มีการสนับสนุนให้ผู ้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการทั้งในและนอก
สถานที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการ
สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียน ทั้งของฝ่ายวิชาการและทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง และทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ นำประสบการณ์แนวความคิดมาใช้ในการทำโครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิตของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ บูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดทำโครงงาน (Project Based Learning : PBL) มีครูที่ปรึกษา
โครงงาน ทุกโครงงานได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กำหนด เผยแพร่โครงงาน
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เช่น พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับเขตพื้นที่ 
ระดับภูมิภาค และประเทศ เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยลัยและองค์กรต่าง ๆ  เวที
นักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์ระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศเพชร
กาญจนา และแก้วกาญจนา ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และการ
พูดภาษาอังกฤษ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ได้รับรางวัล
เป็นที่ประจักษ์มากมาย สามารถสร้างชื่อเสียงแก่ครู นักเรียนและโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 
จนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 
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 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับผู้เรียน  โดยจัดให้

นักเรียนทุกคนได้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 และจัดรายวิชา

เพิ่มเติมทางด้านเทคโนโลยี ในทุกระดับชั้นให้นักเรียนที่มีความสนใจและต้องการต่อยอดการเรียนรู้ได้เลือกเรียน

ตามความถนัด ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  โดยใช้  Google Classroom ,Google meet , 

Line,  Facebook , ZOOM ฯลฯ   ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Presentation 

และสนับสนุนให้นักเรียนสร้างโครงงาน/นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี  ปลูกฝังให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม

และสร้างสรรค์ มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี  มีการส่งเสริมความสามารถโดยส่งนักเรียนเข้าประกวด แข่งขันอย่าง

ต่อเนื่อง  โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงอย่างสะดวก มีสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกจุดในโรงเรียน  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน  

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนได้ดำเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ  โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจาณาณ และคิด
แก้ปัญหา  จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้าน คือ การสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 
12 ประการ  เพื่อให้ผู้เรียนสอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล 
ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  รวมทั้งได้ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ใน
ด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม  ผู้เรียนสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
    6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

  โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ .ทักษะ.และเจตคติที่ดี.พร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ ้น.หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย .ตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด.เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.โรงเรียนกำหนดรูปแบบให้ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่.3.ที่จะศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
ในการดำเนินจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ.ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ .กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.การจัดบริการ     
แนะแนว.และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้.มีทักษะในการทำงาน.สามารถทำงานร่วมกับ
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ผู้อื ่น.มีความสุขในการทำงาน.มีเจตคติที ่ดีต่ออาชีพสุจริต.นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้าน
การศึกษาและอาชีพ.เช่น หลักสูตร.กิจกรรมทางอาชีพ  ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ แนวทางการประกอบอาชีพและ                
ฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน .อีกทั ้งโรงเรียนส่งเสริมให้ผู ้เรียนแสวงหา       
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะผ่าน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ.Project Based.Learning.(PBL).กิจกรรมธนาคารโรงเรียน.และได้รับ
การประเมินตามสภาพจริง.(Authentic Assessment).โดยประเมินจากกระบวนการทำงานและผลงาน .
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ .ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน.เช่น.การแข่งขันทักษะ
วิชาการ.จัดการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพเพื่อให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ .ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและอาชีพ พร้อมทั้งทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ.วิเคราะห์
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพ โดยกรมการจัดหางาน.กรมส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวง
แรงงาน ผู้เรียนทุกคนจึงมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน.หรือการทำงาน.  
 
      2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นเลิศ
ทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด โดยผู้เรียนมีความรักเคารพกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และชาติบ้านเมือง สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ด้วยวิธีการสอดแทรกใน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
ตามแนวทางเบญจวิถี การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
เช่น   การหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ กิจกรรมวันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเข้า
ร่วมประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็ นต้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม และทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ อีกท้ังการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โดยการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอนให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง  โดยการบันทึกรายรับ-รายจา่ย 
ส่งเสริมให้ออมเงินโดยการฝากกับธนาคารโรงเรียน  มีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือสังคม มีความเสียสละ  สร้าง
ความสามัคคี ให้เกิดกับหมู่คณะโดยผ่านการทำกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาสี การแข่งขัน
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วงโยธวาทิต  การประกวดร้องเพลง  การประกวดเต้น cover  การแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันไอดอล กิจกรรมสัมพันธ์
ชุมชน เป็นต้น  ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดโครงการจิตอาสา  
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการลงสู่การเรียนการสอนผ่านหน่วยการเรียนรู้   แผนการจัดการเรียนใน 8 
กลุ่มสาระฯ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้เกิดชิ้นงาน/โครงงาน และผลงาน
ผู้เรียน เช่น การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  การสร้างจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยในโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย เช่น กิจกรรม
วันสุนทรภู่  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย  เป็นต้น 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
             โรงเรียนได้ดำเนินการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจาการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
ดนตรี  นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

     1. ระดับข้ันพื้นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาประวัติความเป็นมาและธำรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านต่างๆ ในรายวิชาศิลปะ  
อาศัยรูปแบบกระบวนการคิด และสร้างผลงานตามภาระงานในแต่ละระดับชั้น โดยลงมือปฏิบัติจริง ส่วนผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ โดยจัดทำและนำเสนอผลงานด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ที่สื่อให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการคิด การระดมสมอง การเรียนรู้
แบบร่วมมือ และการปฏิบัติจริง    

     2. ระดับชั้นเสริมทักษะปฏิบัติ โรงเรียนจัดให้เปิดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจ
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และเปิดกิจกรรมชุมนุม ได้แก่ วงโยธวาทิต ดนตรีไทย ขับร้อง นาฏศิ ลป์ อีกทั้งจัด
กิจกรรมค่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่ายศิลปะ ค่ายดนตรีสากล เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นทักษะทางศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ของผู้เรียน  

     3. ระดับขั้นสร้างความมั่นใจในตนเอง เป็นการพัฒนาต่อยอดทักษะความสามารถของผู้เรียน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยโรงเรียนจัดให้มีการแสดงผลงานของผู้เรียนในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรม     
การแข่งขันทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด  
ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสังคมไทย    
ที่ต้องอยู่ร่วมกันบนความขัดแย้ง ที่เกิดจากความแตกต่างทั้งสภาพครอบครัว ฐานะ ศาสนา การเรียนรู้ ทัศนคติ 
เน้นให้ผู้เรียนยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายของสังคมเพื่อให้เกิดความสันติ  ภายใต้กฎเกณฑ์ 



110 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

กติกา และมีคุณธรรม จริยธรรมเกื้อกูล ทั้งภายในห้องเรียน  ภายในระดับชั้น ภายในโรงเรียน  เริ่มตั้งแต่การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่แสดง
กิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่น และปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามพื้นฐานการอยู่ร่วมกันของทุกคนทำ ให้
สังคมปกติสุข  ปลูกฝังนักเรียนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในสังคมดังนี้ 

     1. ตระหนักว่าเราอยู่ร่วมในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ถึงแม้ว่าเพื่อนพ่ีน้องจะมาจากต่างพื้นที่ ต่างสังคม 
ต่างครอบครัว  แต่เมื่อทุกคนมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ กฎ ระเบียบ กติกาใหม่
ของโรงเรียน ทุกคนมีความรับผิดชอบในการดูแลสถานศึกษาร่วมกัน 

     2. แลกเปลี่ยนสิ่งของ สิ่งที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมกัน  ทุกคนควรได้รับปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้มีชีวิตอยู่
ได้อย่างเท่าเทียม 

     3. เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู ่ร ่วมกัน  เพื ่อช่วยให้คนในสังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างปลอดภัย เช่น                  
ส่งเสริมให้นักเรียนเคารพในความเป็นครูและลูกศิษย์  รุ่นน้องเคารพรุ่นพ่ี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบาย “สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”  

     4. การใช้วาจาแห่งความรักความเมตตา  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้การพูดให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทยบนความอ่อนหวานอ่อนโยนไม่ทำให้ผู้ใดเกิดความเดือดร้อนและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

     5. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อกันและกัน  ส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำในระบบประชาธิปไตย
ในสังคมมีความคิดเหน็แตกต่างหลากหลาย   

     6. การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการจัดการโรงเรียนร่วมกัน  
 4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

โรงเรียนมีการดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ โดยจัด

กิจกรรมหลากหลาย ทางด้านของสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพประจำปี  ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้มี

พอเพียงในการปฐมพยาบาล มีมาตรการรองรับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดอุณภูมิสำหรับวัดไข้

นักเรียนในทุกๆเช้า เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดก่อนขึ้นอาคารเรียน ติดตั้งอ่างล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ

ภายในโรงเรียนเพ่ือรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ภายในโรงอาหารจัดให้มีการเว้นระยะห่างเวลารับประทานอาหาร 

ทางด้านของกีฬา จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดสถานที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ศูนย์กีฬา

ขนาดใหญ่ สนามวอลเล่ย์บอล สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล สนามเปตอง สนามตะกร้อ และ

ลู่วิ่งขนาดมาตรฐาน มีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย และได้มีการวัดประเมินผลสมรรถภาพ    

ทางกายในทุกระดับชั้น โดยมีการวัดสมรรถภาพทางกาย ด้านดัชนีมวลกาย ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของ
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กล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วว่องไว และด้านความอดทนต่อระบบไหลเวียนเลือด รวมทั้งยังส่งเสริ มกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ตามความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความชอบ  ตลอดจนมีกิจกรรมที่

พัฒนาทางด้านจิตสังคม กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ การอบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนทำแบบประเมิน SDQ แบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์โดยเลือกใช้

แบบประเมินดัชนีความสุขของคนไทย ฉบับสั้น (15 ข้อ ) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข  ผู้เรียนได้

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ และ

จิตใจที่เหมาะสมกับวัย  

     2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
 
1. สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ 
7. แฟ้มสรุปโครงการกิจกรรม 
8. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(o-net) ระดับ ม.3 และ ม.6 
9. ผลงานนักเรียนจากการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน 
10. รางวัล/ผลงานนักเรียนด้านการอ่าน
ออกเสียง การเขียน สื่อสาร คิดคำนวณ 

1) ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม  
(95.48) 

ยอดเยี่ยม 
(99.83) 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 
(95.48) 

ยอดเยี่ยม 
(91.82) 

1. รายงานโครงการ 
2. โครงงานนักเรียน 
3. สรุปผลลการจัดการเรียนการสอน IS 
4. การนำเสนอผลงาน IS ของนักเรียน 
5. แผนการจัดการเรียนรู้และสรุปกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง เช่น        
การโต้วาที การอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น 
6. นวัตกรรม ชิ้นงาน  สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียน 
7. รางวัลจากการส่งเสริมความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาของ
นักเรียน 
8. รายงานการนำเสนอผลงานวิจัยของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
9. สรุปผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 
10. สรุปผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนรายบุคคล 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ยอดเยี่ยม 
(95.48) 

ยอดเยี่ยม 
(96.67) 

1. โครงงานนักเรียน 
2. สรุปผลการจัดการเรียนการสอน IS 
3. นิทรรศการการนำเสนอผลงาน IS ของ
นักเรียน 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
5. นวัตกรรม 
6. ชิ้นงาน 
7. สิ่งประดิษฐ์ 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

   8. การนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
9. วิจัยในชั้นเรียนของครู 
10. แฟ้มสรุปสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสาร 

ยอดเยี่ยม 
(95.48) 

ยอดเยี่ยม 
(96.00) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. รายงาน/ สรุปผลการใช้เทคโนโลยีและ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์  โดยใช้  
Google Classroom/meet/Line/ 
Facebook ฯลฯ ของครู 
3. สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการ
สืบค้น 
4. รายงาน / โครงการ /งานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยี 
5. สรุปผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา/ ผู้เรียนรายบุคคล 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี  
(72.87) 

ดี 
(77.67) 

1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้น ม.6 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. สรุปโครงการ/กิจกรรม 

6) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
(95.48) 

ยอดเยี่ยม 
(95.47) 

 

1..แบบประเมินความพร้อมนักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ  
2. แบบทดสอบบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษา
ต่อและเลือกอาชีพ 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

   3. แฟ้มติดตามผลการศึกษาต่อและ     
การประกอบอาชีพของนักเรียน ระดับชั้น 
ม.3 และ ม.6 
4..กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน 
ทางด้านการศึกษาและอาชีพ 
5. แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
ทางด้านการศึกษาและอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  
 
1. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา 
3. แฟ้มสรุปกิจกรรมตักบาตร 
4. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. โครงการสอนกิจกรรมเบญจวิถ ี
8. หนังสืออ่านเพ่ิมเติมชุดเบญจวิถี 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม 
(96) 

ดีเลิศ 
(88) 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

ยอดเยี่ยม 
(96) 

ดีเลิศ 
(85) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ
พ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 
2. รายงานการจัดกิจกรรมถวายเทียน-
พรรษา 
3. รายงานการจัดกิจกรรมการตักบาตร 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. ผลงานของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 
(95.48) 

ยอดเยี่ยม 
(96.75) 

1. สรุปโครงการ กิจกรรมกีฬาสี การ
เลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา 
ม.1- ม.6 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. สรุปผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 
4. ผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน รายงาน
การทดลอง การทำกิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ 
5. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ในรายวิชาที่ใช้การอภิปราย การร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
6. รูปภาพ 
7. เกียรติบัตร 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และ   
จิตสังคม 

ยอดเยี่ยม 
(95.48) 

ดีเลิศ 
(88.00) 

1. แบบประเมินสมรรถภาพทางกาย 
2. ข้อมูลสมรรถภาพของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
3. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4. แบบประเมิน SDG ทุกระดับชั้น 
5. รายงานโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
6. รายงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมงาน
อนามัย 
7. รายงานโครางการกีฬาภายในโรงเรียน 
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2.3 ผลความสำเร็จ 
  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ผลการพัฒนามีดังนี้  
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ผลการพัฒนาตามแนวทางกิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพผู้เรียนความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ทั้งความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการต่างๆ โดยลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามเกณฑ์ระดับชั้น ผู้เรียนสอบเลื่อน
ชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามที่สถานศึกษากำหนด รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนระดับ ม.3 และ ม.6 เป็นไปตามเกณฑ์
เป้าหมายของสถานศึกษา  
มีผลการการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ผลการพ ัฒนาความสามารถของผ ู ้ เ ร ียนในการค ิดว ิ เคราะห์               
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้จากโครงการและกิจกรรมต่างๆ  โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนและการประเมินจาก
ชิ้นงาน ผลงาน นวัตกรรม รางวัลที่ผู้เรียนได้รับ จากผลการพัฒนา
ตามที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์     
คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระ 
เชื ่อมโยงเพื ่อนำมาวางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ       
มาคาดการณ์สถานการณแ์ละกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมี 
เหตุผลและสร้างสิ ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การเขียน
โครงการ โครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต 

มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผลการพัฒนามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจากความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนและการประเมินจากโครงงาน
นักเรียน สรุปผลการจัดการเรียนการสอน IS นิทรรศการการนำเสนอ
ผลงาน IS ของนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ของครู นวัตกรรม 
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ วิจัยในชั้นเรียนของครู แฟ้มสรุปสารสนเทศกลุ่มสาระฯ มีการ
พัฒนาและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทำให้เห็นถึงการมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์มากมาย เช่น การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยลัยและองค์กรต่าง ๆ 
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัย
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศเพชรกาญจนา และแก้วกาญจนา 
ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และการพูดภาษาอังกฤษ ของห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ได้รับ
รางวัลเป็นเงินรางวัล โล่ และเกียรติบัตร 
มีการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  โดย
โรงเรียนจัดวิชาพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนได้เรียนอย่าง 
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.5 และจัดวิชาเพ่ิมเติมทางด้าน
เทคโนโลยี ให้ในทุกระดับชั้น ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ จัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์  โดยใช้  Google Classroom/meet/Line/ 
Facebook ฯลฯ ของครู และส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นและเรียนรู้ 
ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กำหนดให้มีการนำเสนองานด้วย
โปรแกรม Presentation และสนับสนุนให้นักเรียนสร้างโครงงาน/
นวัตกรรมที่ใช้ เทคโนโลยี และมีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอย่าง 
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 ต่อเนื่อง  นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยใช้เทคโนโลยี สร้าง

นวัตกรรมจากเทคโนโลยี  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการพัฒนาจากโครงการ/กิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา  
ส่งเสริมสมรรถนะ 5 ด้าน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ทำให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการต่างๆ โดยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู ้เรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนสามารถ
สอบเล ื ่อนช ั ้นหร ือจบการศ ึกษาตามแนวปฏิบ ัต ิการ ัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสถานศึกษากำหหนด รวมทั้งความก้าวหน้า
ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

6) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ผลการพัฒนาผู้เรียนรู้จักแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้รับการฝึก 
กระบวนการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ผลการประเมินนักเรียน ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ พื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรือ
อาชีพ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ ้นไป ร้อยละ 95.47 เป็นไป
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
มีผลการการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการด้วยวิธีการสอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอน และโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้ง
สภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมวันไหว้ครู  การเข้าแถวเคารพธงชาติ การประกอบพิธี       
วันสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  การประกอบพิธี    
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เป็นต้น 
ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ ่นได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงาน              
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ยอมรับเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น และสามารถปรับตัวปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
สมารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในการทำกิจกรรม
กลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย สามารถอยู่ร่วมกันบน 
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 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม และประเพณี 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม 
 

ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง โดยการออกกำลังกายและมีน้ำหนักส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย 
ด้านความอ่อนตัว สมรรถภาพทางกาย พัฒนาทางร่างกายเจริญเติบโต 
รักษาสุขภาพจิต อารมณ์ท่ีดีอยู่เสมอ และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมีความเข้าใจผู้อ่ืน 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 
     1. มีโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพ

ตามความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมวิชาการ เช่น ชุมนุมจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่   
ชุมนุมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
               2. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรม
บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่านโครงการ กิจกรรม ลงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
               3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ที่เป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียน สามารถสร้าง
ผลงาน นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานด้วยความมั่นใจในตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม
อื่น ๆ ได้อย่างดี จนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น  ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ เป็นต้น 
               4. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื ่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดีและสามารถอยู่ร่วมกัน       
บนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ด้วยกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมจิตอาสา  
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมค่ายคุณธรรม การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
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ประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน   
การจำลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน   
เป็นต้น 

     5. ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านทักษะทางภาษาทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 

     6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนร้อยละ 99.83 ระดับดีเยี่ยม 
นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ 99.87 ขึ้นไปได้ระดับดีเยี่ยม  

     7. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
      8. นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สมพันธ์ที่ดี 
                9. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เป็นผู้
สุภาพเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีอารมณ์และสุขภาพจิตดีอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
         1. ควรเพิ่มเวทีที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เลือกทำกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้
แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกโรงเรียน 
      2. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจคติท่ีดีต่อความไทยเพิ่มขึ้น   
               3. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพ่ิมข้ึน 
               4.  ควรส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องกับถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 
               5.  ควรส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและแสดงออกอย่างเหมาะสมและทั่วถึง  
               6.  ควรส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดให้กับนักเรียนทุกคน  
      7. โรงเรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนให้มากข้ึน และเชิญชวนชุมชนเข้ามามีบทบาทในโรงเรียน
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
               8. ควรมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานหรือสร้างรายได้ จากงานที่ลงมือทำเพ่ือให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต 
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       3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
               1. จัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
เช่น  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.  
               2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง  โดยให้นักเรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
               3. จัดทำโครงการให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานหรือสร้างรายได้จากผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ   

  โรงเรียนดำเนินกิจกรรม กระบวนการพัฒนา วิธีการที่ส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการบริหารและ

การจัดการในแต่ละหัวข้อดังนี้   

   1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการศึกษา

กรอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สำรวจความต้องการและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปข้อมูลความ
ต้องการและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
และนโยบายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
            โรงเรียนได้นำแนวนโยบายบูรณาการกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวมาส่งเสริมและ
สนับสนุนดำเนินการพัฒนางานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามาสู่การปฏิบั ติ กำกับติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 
          2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษา สภาพ ปัญหาการดำเนินบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ การวางแผน/เขียนแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และ
การนำแผนสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การบริหารอัตรากำลัง ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
          จัดให้มีระบบการนิเทศการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินภายใน รายงานผลและนำผลจากการนิเทศ 
กำกับติดตามมาร่วมกันพิจารณาวางแผนในการพัฒนาคน ปรับปรุงพัฒนางานให้สอดคล้องกับการทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 
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           3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
ฉบับปรับปรุงปี 2560 นอกจากนี้ยังมีการจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย การงานอาชีพ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และแนะแนว นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสำหรับห้องเรียนพิเศษที่มีรายวิชาส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ของแต่ละห้องเรียน ได้แก่ ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ห้องพิเศษ Mini English Program ห้องเรียนดนตรีไทย และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. 
สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการเปิดสอนแผนการเรียนที่หลากหลายส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพและ
ความสนใน ได้แก่ แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผนการเรียนศิลป์คำนวณ แผนการเรียนศิลป์ภาษา(อังกฤษ/จีน/
ญี่ปุ่น/เกาหลี) และมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
            4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรร่วมกัน ในรูปแบบการประชุม อบรม การสัมมนา มีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)      
ในทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้   และนำผลจากการพัฒนามาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน 
ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ 

            5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที ่เอื ้อต่อการจัด         

การเรียนรู้และมีความปลอดภัย มีโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคาร สถานที่   
ให้พร้อมใช้งานเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีการจัดซื้อ ซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเรียน     
การสอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียนในการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ กำหนด 
จุดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดเพ่ิมให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนตามมาตรการ
การป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน 
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            6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
           โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการที่จะพัฒนา เพ่ือนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 

     1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและดูแลระบบ 
             2. วางแผน เขียนแผนการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
            3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับบุคลากร นักเรียน ในการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน 
              4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้     
               5. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 
 
      2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 
(100) 

ยอดเยี่ยม 
(100) 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ระยะ 4 ปี  
3. แผนปฏิบัติการ  
4. แบบสอบถาม 
5. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ระยะ 4 ปี 
7. ภาพถ่าย 
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ  
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ                       
10. ภาพถ่ายการทำกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผน 

2. มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ  
(82) 

ดีเลิศ  
(80) 

1. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ  
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ                       
4. ภาพถ่ายการทำกิจกรรมต่างๆตามแผน 
5. แผนปฏิบัติการ 
6. แผนการดำเนินงาน/กำกับติดตามผล
การดำเนินการตามแผนของงานต่างๆ 
7. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของงาน 
8. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
9. รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  
(82) 

ดีเลิศ  
(80) 

1. แผนปฏิบัติการ 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 
3. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

4. โครงสร้างหลักสูตรทุกแผนการเรียน
และห้องเรียนพิเศษต่างๆ 
5. แผนการนิเทศ 
6.รายงานผลการนิเทศการศึกษาภายใน 
7. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
8. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
9. หลักฐานกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น ค่าย
สะเต็ม ค่ายเสริมทักษะด้านภาษา ค่าย
เสริมทักษะดนตรี 
10. แผนการจัดการเรียนการสอน 
11. ภาพประกอบกิจกรรม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
(100) 

ยอดเยี่ยม 
(100) 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2563/
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากร
เกี่ยวกับการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษา     
ดูงานเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานใน
วิชาชีพ 
3. สถิติการทำ/การส่งผลงานทางวิชาการ
ของครู                                
4. รายงานผลการประเมินตนเองภายใน
สถานศึกษา (SAR) 
5. รายงานกิจกรรม PLC 
6. ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
7. ภาพถ่ายกิจกรรม 



128 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ  
(84.8) 

ยอดเยี่ยม 
(92) 

1. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในแผนปฏิบัติราชการ 
2. วัสดุ-อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่อ
การสอนในห้องเรียน 
3. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภัยของ
โรงเรียน 
5. แบบประเมินความคิดเห็นของครูต่อ
การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ  
(84.8) 

ดีเลิศ  
(80) 

1. แผนปฏิบัติการ 
2. คำสั่งแต่งตั้ง 
3. ระบบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ 
เช่น  ระบบDMC, EMIS, E-SCHOOL 
Line, Google classroom, Google 
From, g-suite เป็นต้น 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
5. ภาพถ่าย 
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      2.3 ผลความสำเร็จ 
  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื ่อพัฒนากระบวนการบริหารและ          

การจัดการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ผลการพัฒนามีดังนี้  
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มีทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา  2562 – 2565 ภายใต้ 
การมีสวนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
2. มีแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563  เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน  
3. มีระบบการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย นโยบายของ สพฐ. นโยบายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1. มีระบบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การบริหารอัตรากำลัง ภายใต้การมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2. มีระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ที่เป็นรูปธรรม 
3. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ 
4. มีระบบการนิเทศภายใน การกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง                 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ                                          
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุงปี 2560 
2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น 
ทักษะด้านการคำนวณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร การใช้
ภาษา เป็นต้น นอกจากนี ้ย ังจ ัดกิจกรรมที ่เช ื ่อมโยงกับวิถ ีช ีวิต         
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ส่งเสริมความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ เช่น ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ดนตรี  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ                                          

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. ครูและบุคลากรการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้าด้าน
วิชาชีพมีวุฒิการศึกษาและวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพสามารถ
นำผลการพัฒนามาส่งเสริม ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม   
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เหมาะสม ได้แก่ 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ห้องฝึกปฏิบัติการ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน  
การสอนที่เพียงพอ 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ   
การจัดการเรียนรู้ 
 

1. มีคณะกรรมการดำเนินงานและดูแลระบบ 
2. กำหนดแผน เพ่ือการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการให้กับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างๆ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับบุคลากร  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการและการเรียนการสอน       
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. นำจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลมาใช้ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ                                          

 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 
    1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีส่วนร่วมของ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
            2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
        3. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
        4. มีการนำผลหรือข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
        5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย 

 6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของ       
ทุกภาคส่วน 

        7. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย ยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรในอนาคต 
        8. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน 
นวัตกรในอนาคต  
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 9. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือ
ตามท่ีโรงเรียนจัด 
        10. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
         11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียน และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 
  12. สภาพพ้ืนที่ภายในโรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้ 

 13. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่อยู่เสมอ 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
    1. พัฒนาระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ 
        2. การประชุม ติดต่อ สื่อสารเพ่ิมช่องทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง 

 3. ควรกำกับติดตาม รายงาน ประเมินผลการดำเนินการด้วยระบบออนไลน์ 
         4. นำระบบการสื่อสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ในระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 5. ควรมีวัสดุครุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ และเพ่ิมห้องปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือรองรับกับจำนวน
นักเรียนในอนาคต 
       6. ควรมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนในอนาคต 
       7. ขาดอัตรากำลังในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ปัจจุบันโรงเรียนต้องใช้งบเพื่อจ้างครูสอนเอง) 
       8. เพ่ิมอาคารสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม รองรับกับจำนวนนักเรียนในอนาคต 
      9. ขาดอัตรากำลังในสาขาที่เก่ียวข้อง (ปัจจุบันโรงเรียนต้องใช้งบเพื่อจ้างครูสอนเอง) 
    10. จำนวนครูไม่เพียงพอมีความขาดแคลนในบางสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ 
     11. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไม่เพียงพอ 

 12. เนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 26 ปี จึงส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนเริ่มชำรุด
และต้องซ่อมบำรุง 
       3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  1. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย  
         แผน: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย KPSP PERFECT SCHOOL MODEL 
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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 การทำงานเป็นทีม 
2. จัดทำโครงการซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมส่วนที่ชำรุด 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ   

           โรงเรียนดำเนินกิจกรรม กระบวนการพัฒนา วิธีการที่ส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียน   

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในแต่ละหัวข้อดังนี้   

 1. จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยครูผู้สอนจะกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอนเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อนำมาวางแผนจัดการเรียนการสอน   ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยผ่านกระบวนการจัด   
การเรียนการสอนมุ่งเน้นการฝึกทักษะ ฝึกการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มี โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ของครูและนักเรียน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 
           2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรี ยนรู้ที่ทุกกลุ่มสาระ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิด  การทำงาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล นักเรียนมีความรู้ ทักษะการทำงานต่างๆ ตามท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และวิทยากรภายนอกที่มาให้ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อใน
อนาคต และนักเรียนยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
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          3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อทราบความ

คิดเห็นของผู้เรียนนำมาใช้ปรับปรุงการจัดการชั้นเรียนของครู  ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน  และสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า ครูผู ้สอนเน้นการจัด      
การเรียนการสอนเชิงบวก เช่น การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อนักเรียน การใช้การชมเชยแทนการลงโทษ การให้
ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน และการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกมากกว่าการบังคับ  นอกจากนี้ครูผู้สอน
ยังให้ความสำคัญกับสื่อและสภาพแวดล้อมในการเรียน โดยการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี        
การเลือกและใช้สื่อในเชิงบวกที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะ
แก่การเรียนรู้ 

           4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้ครูทุกคนจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมนิผล
ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา ใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน มีการ
วางแผนการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาและแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนเรียน  ครูมีการศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลจากการเยี่ยมบ้าน ศึกษาจากแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของปีที่ผ่านมา และจากการประเมินตาม
รูปแบบ SDQ   โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ครูด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนผ่านแพลตฟอร์มทาง
การศึกษา  ครูมีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยการประเมินผลตามสภาพจริง ใช้วิธีการที่หลากหลาย ด้วย
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทั้งจากการใช้แบบทดสอบ แบบฝึกหัด  การสอบถาม การ
สังเกต การประเมินจากผลงานของนักเรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) รวมทั้งจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน กำหนดให้ครูได้รับการ
นิเทศการสอนเพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนดำเนินการแจ้งผล  
การเรียนกลางภาคเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนทราบในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปรับปรุงผลการเรยีน
ให้ดียิ่งขึ้น มีการจัดกิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำวิชาเพื่อแก้ปัญหาการเรียนให้กับนักเรียน  โดยในปี การศึกษา 
2563 เริ่มทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ครูจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ แสดงออกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างสร้างสรรค์ 
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           5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning      
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศภายใน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ประชุมกลุ ่มย่อย ประชุมกลุ ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง      
การจัดการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาระบบงาน และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมให้ครูทำ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาในชั้นเรียน ครูจัดกิจกรรมการสอนตามแผนการจัด       
การเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วยความยุติธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง ครูสามารถผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก เพ่ือต่อยอดความรู้และเสริม
ทักษะอื่นที่จำเป็นแก่นักเรียน มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสู่สาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

1. จัดการเรียนด้วยกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

ดีเลิศ  
(82) 

ยอดเยี่ยม 
(93) 

1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. สรุปผลนิเทศการจัดการเรียนการสอน
รายบุคคล 
3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ     
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ  
(83) 

ดีเลิศ 
 (85) 

1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.  แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
3. ทะเบียนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
4.  ทะเบียนการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ดีเลิศ  
(83) 

ดีเลิศ  
(89) 

1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
2. ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
และบรรยากาศห้องเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ  
(84) 

ยอดเยี่ยม 
(93) 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. บันทึกการเข้าสอน บันทึกหลังการสอน 
3. โครงการสอน 
4. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน 
5. วิจัยในชั้นเรียน 
6. แบบรายงานการวัดและประเมินผล
รายวิชา (ปพ.5) 
7. รายงานกระบวนการชุมนุมแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
8. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
10. สรุปผลกิจกรรมผู้ปกครองพบครูผู้สอน
ประจำวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
11. สรุปกิจกรรมนิเทศการสอน 
12. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  
(84) 

ยอดเยี่ยม 
(95) 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล        
การจัดการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินการนิเทศการจัด           
การเรียนรู้ 
4. รายงานผลการนิเทศภายในของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
5. บันทึกการประชุมของกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ 
6. เอกสารกระบวนการชุมชนแห่ง      
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
7. วิจัยในชั้นเรียน 
8. ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
องค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน 
9. เกียรติบัตร/ภาพการอบรม พัฒนา
บุคลากร   
10. เว็บไซต์และFacebook โรงเรียน 
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2.3 ผลความสำเร็จ 
  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการพัฒนามีดังนี้  
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
1. จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี
2. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น และแสวงหาความรู ้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ 
4. ผู ้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
ผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ         
การจัดการเรียนการสอน 
2. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสวงหาความรู้จากสื่อ
และเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตและความรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการให้บริการด้านระบบการสื่อสารไร้สายเพื่อให้ผู้เรียนและครู
สามารถใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้และใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน    
เชิงบวก 

1. ครูผู้สอนเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก มีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือนำผลการประเมินมาใช้   
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
4. การรักษาสื่อและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้    
ของผู้เรียน 
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

1. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุก
ด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การประเมินพฤติกรรม
นักเรียน การประเมินความรู้ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
เพ่ือนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
2. มีการจัดการสอนซ่อมเสริม จัดทำสื่อเสริมความรู้ และจัดทำวิจัย  
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้  
3. ครูได้รับการอบรมความรู้ในการใช้แพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาใน
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระบบออนไลน์   
4. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมและ
การประเมินผลการเรียนรู้ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562  
ผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. มีการสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2. มีการนิเทศภายใน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน และนำผลการนิเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3. มีกระบวนการ PLC ของครูในกลุ่มย่อย และประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
4. มีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ/
หรือ แก้ปัญหาในชั้นเรียน 
5. มีการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปพัฒนาตนเอง 
6. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม พัฒนาตนเองด้าน
วิชาชีพ และสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน 
8. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน  
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 
              1. ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
       2. โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

   3. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมอบโล่รางวัลให้กับครูที่มีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 100%  
       4. การประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามสภาพจริง ใช้วิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์ที่
เหมาะสม  

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
             1. ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายมากข้ึนเพ่ือใช้กับบริบทในการจัดการเรียนการสอนที่กว้างขึ้น 
       2. ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนและการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของครูและนักเรียนให้เพิ่มขึ้น  
        3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

   1. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
             2. ให้การสนับสนุนการจะทำสื่อที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือการจัดการเอกสารที่ดี 
             3. จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยมากข้ึนเพ่ือประสิทธิภาพในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ของนักเรียน 
          4. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำวิชาในทุกระดับชั้นเพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

   5. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและส่งเสริมการทำวิจัย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของผู้เรียน   
    1. มีโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพตาม
ความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรม
ชุมนุมวิชาการ เช่น ชุมนุมจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
ชุมนุมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 
    2. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรมบูรณา
การ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่าน
โครงการ กิจกรรม ลงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
      3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ  ที่เป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียน สามารถสร้าง
ผลงาน นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานด้วยความมั่นใจใน 

   1. ควรเพ่ิมเวทีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกทำ
กิจกรรมตามที่ตนเองสนใจที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้ลงมือ
ปฏิบัติทั้งในและนอกโรงเรียน 
    2. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจคติที่ดีต่อ
ความไทยเพ่ิมขึ้น   
    3. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็น
ไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพ่ิมข้ึน 
    4.  ควรส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องกับถ่ินให้
มากยิ่งขึ้น 
    5.  ควรส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมและทั่วถึง  
    6.  ควรส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตาม
ความถนัดให้กับนักเรียนทุกคน  
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                จุดเดน่ จุดควรพัฒนา 

ตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างดี จนเกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น  ความสามารถทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 
      4. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่มีและสามารถอยู่ร่วมกัน       
บนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ได้แก่ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ด้วย
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
หน้าเสาธง กิจกรรมค่ายคุณธรรม การเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งหัวหน้า
ห้องเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน   การจำลอง
ประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้การ
แก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
เป็นต้น 
     5. ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านทักษะทางภาษาทุกคน  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่
ในระดับดี 
 

    7. โรงเรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนให้มากข้ึน 
และเชิญชวนชุมชนเข้ามามีบทบาทในโรงเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
     8. ควรมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอ
ผลงานหรือสร้างรายได้ จากงานที่ลงมือทำเพ่ือให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
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    6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร
เฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนร้อยละ 99.83 ระดับดี
เยี่ยม นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ 99.87 ขึ้นไปได้ระดับดี
เยี่ยม  
     7. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 
     8. นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมี
มนุษย์สมพันธ์ที่ดี 
     9. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกาย และน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เป็นผู้สุภาพ
เรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีอารมณ์และ
สุขภาพจิตดีอยูเ่สมอ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี      
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีส่วนร่วมของ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี      
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
   3. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
   4. มีการนำผลหรือข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตาม
มาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
    5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย 

 6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของ       
ทุกภาคส่วน 
    7. มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่มีความหลากหลาย 
ยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
ว ิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรในอนาคต 
   8. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน 
นวัตกรในอนาคต  
    
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. พัฒนาระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบ
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ 
    2. การประชุม ติดต่อ สื่อสารเพิ่มช่องทางออนไลน์
อีกช่องทางหนึ่ง 
    3. ควรกำกับติดตาม รายงาน ประเมินผลการ
ดำเนินการด้วยระบบออนไลน์ 

     4. นำระบบการสื่อสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ใน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     5. ควรมีวสัดุครุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ และ
เพ่ิมห้องปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือรองรับกับจำนวน
นักเรียนในอนาคต 
    6. ควรมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพ่ือรองรับกับ
จำนวนนักเรียนในอนาคต 
    7. ขาดอัตรากำลังในสาขาที่เก่ียวข้อง (ปัจจุบัน
โรงเรียนต้องใช้งบเพ่ือจ้างครูสอนเอง) 
    8. เพ่ิมอาคารสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม 
รองรับกับจำนวนนักเรียนในอนาคต 
    9. ขาดอัตรากำลังในสาขาที่เก่ียวข้อง  
(ปัจจุบันโรงเรียนต้องใช้งบเพื่อจ้างครูสอนเอง) 
   10. จำนวนครูไม่เพียงพอมีความขาดแคลนในบาง
สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ 
   11. มีบ ุคลากรผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศไม่เพียงพอ 
   12. ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนเริ่มชำรุดและต้อง
ซ่อมบำรุง 
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   9. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือ
ตามท่ีโรงเรียนจัด 
   10. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 
   11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 
   12. สภาพพื ้นที ่ภายในโรงเรียนมีความสะอาด 
สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้ 
   13. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่อยู่เสมอ 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
  1. ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วย
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
  2. โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม    
  3. โรงเร ียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเย ี ่ยมบ้าน
นักเรียน โดยมอบโล่รางวัลให้กับครูที่มีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 100%  
  4. การประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามสภาพจริง ใช้
วิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์ที่
เหมาะสม  
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
1. ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายมากขึ้นเพ่ือ
ใช้กับบริบทในการจัดการเรียนการสอนที่กว้างขึ้น 
2. ส่งเสริมการทำวิจัยในชั ้นเรียนของครู  และการ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยของครูและนักเรียนให้เพิ่มข้ึน  
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

          1. จัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด เช่น  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.  
          2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทยอย่างต่ อเนื ่อง  โดยให้นักเร ียน 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
          3. จัดทำโครงการให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานหรือสร้างรายได้จากผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ 

4. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย  
         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 การทำงานเป็นทีม 
5. จัดทำโครงการซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมส่วนที่ชำรุด 
6. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

          7. ให้การสนับสนุนการจะทำสื่อที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือการจัดการเอกสารที่ดี 
          8. จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยมากขึ้นเพ่ือประสิทธิภาพในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ของนักเรียน 
       9. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำวิชาในทุกระดับชั้นเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

10. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและส่งเสริมการทำวิจัย 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
       1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและวิธีวัดและประเมินผลของครูในรูปแบบที่หลากหลาย และใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
       2. ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
       3. ส่งเสริมการใช้กระบวนการนิเทศภายในมาใช้ปรับปรุงการทำงานให้มากยิ่งข้ึน 
       4.  ส่งเสริมการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในทุกส่วนงานให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ 
       5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นำการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
       6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิต และจัดการเรียน
การสอน 
       7. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
       8. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
       9. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
       10. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
       11. จัดอบรมและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับครู 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การอบรมการใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ควบคู่กับ
การสอนในชั้นเรียน 

2. การอบรมทบทวนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. การจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนการสอน เพ่ือลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ของครู 
4. งบประมาณในการจ้างครูผู้สอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมาก 
5. การอบรมการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
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ส่วนที่ 4 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น) 

 
          เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

     ✓   เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

          เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพ้ืนที่ (C1) 
 

ชื่อผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices) 
“การบริหารจัดการโดยใช้โมเดล KPSP PERFECT SCHOOL  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ”      

1. บทนำ 
   กระบวนการ/วิธีการดำเนนิงานในอดีต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ       
ครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2539  ปัจจุบันโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเป็นเวลา 26 ปี มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,361 คน  เนื่องจาก  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มีการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี นักเรียนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) สูงอันดับเป็นต้น ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี   มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อ  
การเรียนรู้  มีการร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพของกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ส่งผลให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมและ
ไว้วางใจจากผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง  โดย
อัตราการสมัครสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี   ส่วนการรับนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนั้น แยกเป็นนักเรียนที่สอบคัดเลือก 
นักเรียนโควต้าจากเขตพ้ืนที ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี   นักเรียนโควต้าจากเขตพื้นที่ต่างจังหวัด   นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และนักเรียนบ้านใกล้  ดังนั้นนักเรียนที่เข้ามาเรียนจึงมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้
ความสามารถ พื้นฐานครอบครัว และฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ  จึงเป็นหน้าที่ของโ รงเรียนที่จะต้องจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ สร้างความเสมอภาค  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่
จำเป็นในทศษวรรษท่ี 21 ให้เกิดกับผู้เรียน 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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 สภาพทั่วไป 
ในปีการศึกษา 2563  การจัดการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ 

ทั้งการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ การเข้าถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน  การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน  ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยและ
ทั่วโลก  ส่งผลให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต้องดำเนินการภายใต้
มาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จึงได้มีการประชุม
วางแผน กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่จะใช้ในจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้และ
ทักษะขั้นพื้นฐานในสาระวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ตามบริบทและศักยภาพที่โรงเรียนจะสามารถบริหารจัดการ
ได้และยังคงสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในการพัฒนาเยาวชนให้สู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้าน
วิชาการ ด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ  มุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น พัฒนา
โรงเรียนให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ได้ ภายใต้วิถีชีวิตแบบ New Normal จึงเป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษาที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการที่มีความปลอดภัย มีความยืดหยุ่นและต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามสภาวการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ผลจากการนำโมเดล “KPSP PERFECT SCHOOL” มาเป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O-NET) ของนักเรียนในปีการศึกษา 2562 พบว่า สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียน 
ให้สูงขึ้นได้ และได้รับการยอมรับจากคณะครูในโรงเรียน  ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 ฝ่ายบริหารจึงใช้การ
บริหารจัดการตามรูปแบบโมเดล “KPSP PERFECT SCHOOL”  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
ยังคงรักษาคุณภาพตามมาตรฐานและเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนงานและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

 
ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 โมเดล  “KPSP PERFECT SCHOOL”  มีแนวคิดของคำสำคัญ ดังนี้ 

  Planning : การวางแผนอย่างเป็นระบบ 

  Envision : วิสัยทัศน์ชัดเจน 

Reaction : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Flexible : ยืดหยุ่น คล่องตัว พลิกแพลง 

Efficiency  : มีประสิทธิภาพ 
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Connection : การสร้างเครือข่าย 

Teamwork : การทำงานเป็นทีม 
 

 วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางท่ีเป็นเลิศ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 

2563 ให้สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 

2563 ให้สูงกว่าปีการศึกษา 2562 
 3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้สูงขึ้น 

4. เพื่อพัฒนารูปแบบโมเดลการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ 
 
 เป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
                     1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  
  2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 

3. จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน   
ในระดับ 3  ขึ้นไป สูงกว่าปีการศึกษา 2562  
                   ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 1. สถานศึกษามีรปูแบบโมเดลที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ 
  2. ครูมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
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2. การบริหารจัดการโดยใช้โมเดล KPSP PERFECT SCHOOL  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีกระบวนการดังนี้ 
ขั้นที่ 1  P : การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
 1. ฝ่ายบริหารร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการภายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน
สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนและเกิดความปลอดภัยต่อทั้งนักเรียน ครูและบุคลากร
ของโรงเรียน โดยการดำเนินการของฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่าย ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุข ก่อนเปิดภาคเรียนฝ่ายต่าง ๆ มีการดำเนินการดังนี้ 

ฝ่ายวิชาการ : ชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะครู ในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ตามวิถี New 
Normal โดยให้ครูเตรียมการสอนทั้งแบบ On Line , On Site , On Hand หรือแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และธรรมชาติของวิชา  โดยให้ครูจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนปกติ  สร้าง
ความตระหนักให้กับครูผู ้สอนและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ร่วมมือกันพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 

ฝ่ายอำนวยการ : จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ผ่าน Google Classroom , Google Meet  ออกแบบการประเมินผลโดยใช้ Google Form  รวมทั้งอำนวย
ความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการเบิกจ่าย/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป : จัดเตรียมพ้ืนที่ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน  
จัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรักษาความสะอาด สุขอนามัย เช่น เพิ่มจำนวนอ่างล้างมือ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ 
กำหนดจุดคัดกรอง  แจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย  วางแผนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียน อำนวยความสะดวกต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ต้องการติดตั้งสื ่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน
เพ่ิมเติม   
 ฝ่ายกิจการนักเรียน : กำหนดแนวปฏิบัติแก่นักเรียนในการเรียนที่โรงเรียน ดูแลนักเรียนให้ร่วมมือในการ
เรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและรูปแบบออนไลน์  ร่วมกำกับติดตามแก้ปัญหานักเรียน  ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักษาความสะอาดและจัดบรรยากาศ ในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้         
มีโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมในตนเอง ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ กฎระเบียบของ
โรงเรียน 
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ขั้นที่ 2  E : กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ชัดเจน 
ฝ่ายบริหารมีการกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  โดยสร้างความตระหนักให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม ผ่าน
แอพพลิเคชั่น  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
สร้างความตระหนักและให้กำลังใจครูในการร่วมกันพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกรายวิชาและผลการ
ทดสอบ O-NET  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้
การเรียนรู ้มีความต่อเนื ่องและเป็นการเสริมทักษะให้กับผู ้เร ียน   สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนโดยมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET  เต็ม 100 คะแนนเป็นประจำทุกปี   
 
ขั้นที่ 3  R : จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำผลการสอบ O-NET ของปีการศึกษา

ที่ผ่านมา ร่วมพูดคุยและวิเคราะห์กันในการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีกระบวนการ PLC ระหว่างกลุ่มเพ่ือน

ครูในการร่วมกันพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีโครงการอบรมให้ความรู้ครูทุกคนเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์  จัดกิจกรรมอบรมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ให้แก่ครู  ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการ

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ร่วมจัด

กิจกรรมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครูตามโครงการของกลุ่มโรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัย 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักเรียน  จัดหลักสูตรให้นักเรียนทุกคนได้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับ

ครูต่างชาติอย่างน้อย 2 คาบ/สัปดาห์  จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์   

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ค่ายสะเต็ม ค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ

จัดติวเสริมความรู้และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียน   นำนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ศึกษาดูงาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นเพื่อเสริม

ประสบการณ์ ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่   
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ขั้นที่ 4  F : วางแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสามารถพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์        

               ที่เหมาะสม 

 โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามแผนการเรียนที่ตนถนัดและสนใจ จึงส่งผลให้นักเรียนเรียนอย่างมี
ความสุข  ครูผู้สอนมีการศึกษาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษาประวัติจากระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง   
เปิดโอกาสให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ         
โรค COVID -19  โรงเรียนหยุดแต่การเรียนรู้ของนักเรียนหยุดไม่ได้  ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายให้ครูจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ตามแนวทางที่ครูแต่ละคนถนัด ผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษาต่าง ๆ มีการติดตามและ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่เป็นระยะ  ส่วนการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่โรงเรียนเปิดได้      
มีการดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ปลอดภัย   
   
ขั้นที่ 5  E : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน  มีการวางแผนการทำงานโดยนำผลการดำเนินงาน
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค จุดเด่นจุดด้อย ของปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา  แต่ละฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำโครงการที่เน้นประโยชน์ให้เกิดกับผู้ เรียนมากที่สุดสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่ต้องการ  ผู้บริหารใช้รูปแบบโมเดล KPSP PERFECT SCHOOL ทั้งระบบ มีการมอบนโยบายให้
คำปรึกษา เสนอแนะและการกำกับติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง  รับฟังความคิดเห็นจากครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปแบบมีส่วนร่วม  ครูผู้สอนมีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัด    
การเรียนการสอนอยู ่เสมอ มีการอบรมพัฒนาตนเอง ศึกษาดูงาน ซึ ่งส่วนใหญ่เน้นแบบออนไลน์ ครูได้รับ       
การส่งเสริมให้ทำผลงานทางวิชาการเพื ่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ  การส่งเสริมให้ครูสอนนักเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยมาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้  ส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมของครู   นักเรียนได้รับ    
การปลูกฝังค่านิยมที่ดีโดยโรงเรียนมีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นรปูธรรม 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของครู
และนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมความสามารถนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีโดยการเข้าร่วมแสดงดนตรีหลายรายการทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล 
และเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีและแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์  
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ขั้นที่ 6  C : มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา 

โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยทำบันทึกตกลงสร้างความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน  ในปีการศึกษา 
2563 ได้เชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาให้ความรู้การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ให้แก่ครูและนักเรียน  และเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครูและนักเรียน    
มีการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาของแต่ละโรงเรียนในกลุ่มให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกัน มีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มในการนำกระบวนการวิจัย
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และใช้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของครูและนักเรียน  
นอกจากนั้นโรงเรียนได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานในท้องถิ่น เครือข่ายทาง   
การศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาสภาพแวดล้อม และ
สุขอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน  มีเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและศิษย์เก่า   

 
ขั้นที่ 7  T : ใช้หลักการทำงานเป็นทีมสร้างพลังบวกในการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ 

โรงเรียนมกีิจกรรมที่ส่งเสริมความรักและสามัคคีกันในองค์กร เช่น กิจกรรมกีฬาภายในครู-นักเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย  จัดประชุมครูเป็นประจำทุกเดือนเพื่อแจ้งข่าวสารทางวิชาการ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ครู และเป็นเวทีในการับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ รวมทั้ง เพ่ือ
แจ้งปัญหา อุปสรรคด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  มีการเผยแพร่ผลงานและมอบรางวัลให้แก่ครู นักเรียน
ที ่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ   ส่งเสริมการช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการและการหาแนวทางการแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนของคณะครูผ่านกระบวนการ PLC   
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กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้โมเดล KPSP PERFECT SCHOOL   

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

 

 
➢ ฝ่ายบริหารวางแนวทางการบริหารจัดการ 

ภายในโรงเรียน 
 

➢ ฝ่ายวิชาการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน  
          ที่หลากหลาย มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
 

➢ ฝ่ายอำนวยการจัดอบรมพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 
และอำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน  
 

➢ ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ให้มี 
ความพร้อม  วางมาตรการด้านความปลอดภัย  
สำหรับการเรียนแบบ On Site 
 

➢ ฝ่ายกิจการนักเรียนกำหนดแนวปฏิบัติแก่นักเรียน  
กำกับติดตาม แก้ไขพฤติกรรมร่วมกับครูที่ปรึกษา 

 และผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 



157 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

 
 

 

 

➢ มุ่งม่ันส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
➢ มุ่งม่ันในการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
➢ มุ่งม่ันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพ 
➢ มุ่งม่ันที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

➢ ใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และพัฒนาการเรียนการสอน 

➢ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ 
ให้กับนักเรียน 

➢ จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับครู 
➢ ส่งเสริมการแสดงศักยภาพของครูและนักเรียน 
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➢ มีหลักสูตรที่หลายหลายตามความถนัด 
และความสนใจของนักเรียน 

➢ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล 
➢ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 
➢ จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการการควบคุมโรค 

อย่างเข้มข้น 
➢ ฝ่ายบริหาร กำกับติดตามและสนับสนุนช่วยเหลือ 

การจัดการเรียนการสอนของครู 

 

 
 

 

 

➢ นักเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ  

➢ ครูมีผลงานโดดเด่น เป็นต้นแบบได้ 
➢ ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพได้รับการยอมรับ 

จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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➢ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม 
และสุขอนามัย  

➢ มีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน การเพิ่มความรู้และ 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
➢ นักเรียนได้รับโอกาสร่วมแสดงศักยภาพในหลายเวที 

และได้รับโอกาสเติมเต็มความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ มีกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 
ในหมู่คณะ  

➢ เปิดโอกาสให้บุคลากรเผยแพร่ผลงาน 
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

➢ บริหารมีจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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3. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ  ผลจากการนำรูปแบบโมเดล KPSP PERFECT SCHOOL มีใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีกระบวนการ ขั้นตอนตามข้อมูลข้างต้น  ผลจากการ
ดำเนินการ ปรากฏดังนี้ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 58.55 42.21 58.13 44.36 

สังคมศึกษา 42.61 35.70 41.37 35.93 
ภาษาอังกฤษ 35.81 29.20 36.36 29.94 
คณิตศาสตร์ 38.09 25.41 36.34 26.04 
วิทยาศาสตร์ 33.09 29.20 36.98 32.68 
 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานในระดับ 3  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563   

ปีการศึกษา 

ค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน  ในระดับ 3 ขึ้นไป 

เฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ปีการศึกษา 2562 77.46 59.77 76.25 70.21 50.67 97.22 92.25 89.60 77.10 

ปีการศึกษา 2563 76.29 62.88 82.53 72.14 53.61 98.24 92.40 86.04 78.69 

 

จากผลการดำเนินงานข้างต้น  พบว่า 
              1. เมื ่อพิจารณาคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าทุกรายวิชามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 
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2. จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2563  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่า        
ปีการศึกษา 2562  เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ส่วนในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา     
มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2562 เล็กน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 
ซึ่งอยู่ในสภาวะการณ์ไม่ปกติของการดำเนินชีวิต โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่เคยดำเนินการ
มาก่อน ทั้งการจัดการสอนแบบออนไลน์ การสลับกันมาเรียนของนักเรียน การเรียนแบบเว้นระยะห่างทำให้
กระบวนการกลุ่ม การช่วยเหลือร่วมมือกันในการเรียนอาจลดลงบ้าง นักเรียนเรียนได้ไม่เต็มที่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
ทำให้ไม่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้ 
 3. เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานในระดับ 3  ขึ้นไป
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปของปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 รายวิชา และ
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทุกรายวิชาของปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562   
คิดเป็นร้อยละ 1.59  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้   

     4. ผลจากการใช้รูปแบบโมเดล KPSP PERFECT SCHOOL ในการบริหารจัดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่าทุกฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล  ส่ งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสามารถเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้ 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
หลังจากที่ใช้ร ูปแบบ KPSP PERFECT SCHOOL ในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในโรงเรียน ส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อคุณภาพของ
โรงเรียนและคุณภาพของนักเรียน ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนหลายคนสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
ได้โดยใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา และศิลปะที่ได้เรียนรู้และส่งเสริมจากโรงเรียน 
 2. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแสดงความสามารถท้ังด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ จำนวนหลายรายการ  
ครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ  
 3. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว 
 4. โรงเรียนได้รับความไว้วางในจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพ 
 5. ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความเชื่อมั่นที่จะนำบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน 
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4. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
       1. มีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน กระบวนการ/ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  

2. ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

3. ครใูห้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม  ช่วยเหลือกันในการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ  
        4.  นักเรียนตั้งใจเรียนและต้องการพัฒนาชื่อเสียงของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

        5.  ผู้ปกครองให้ความสำคัญและสนับสนุนร่วมมือกับโรงเรียน  

 

5. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 

 เผยแพร่ผลการดำเนินงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาให้บุคลากรในโรงเรียนได้ทราบ เพื่อให้

บุคลากรทุกคนเกิดความตระหนักในการร่วมมือกันนำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามรูปแบบโมเดล KPSP 

PERFECT SCHOOL ไปใช้ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ และให้ความร่วมมือที่จะช่วยกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบ  

ในการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 

 

6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

     1. การเผยแพร่ โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ให้กับคณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกได้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ทั้งในที่ประชุม  แอพพลิเคชั่นไลน์ เว็บไซด์ หรือ Facebook ของโรงเรียน          
 2. เผยแพร่รายชื่อนักเรียนที่มีผลการทดสอบยอดเยี่ยม ทั้งการทดสอบ O-NET และการทดสอบ  
GAT-PAT  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทั่วไป  
 3. จัดทำป้าย “โรงเรียนคุณธรรม” เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ทราบ 
 4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานของโรงเรียนให้ นักเรียน 
บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบ 
 5. มีผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในอันดับที่ 64 จาก 100 อันดับสูงสุด
ของโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นไปในสังกัด สพฐ. 
 6. มีผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่อันดับที่ 19 จากการจัดอันดับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ สังกัด สพฐ. ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 
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7. ภาคผนวก 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วางแผน เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
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ได้รับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ  

ดนตรี กีฬา และศิลปะ 
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 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สพฐ. ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 
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ภาคผนวก 

 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ภาพถ่ายผลจากการบริหารจัดการที่ดีสู่ 5G   
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คำสั่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
ที ่241/2563 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการประกันคุณภาการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน  ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับ
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนจึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อวางแผนการดำเนินงานกำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลด้าน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประกอบด้วย 
 1.1  นายสมชาย  สุจิตต์   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 1.2  นายณัทภัค  จรานุพันธ์  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 1.3  นายวิชา  อุ่นวรรณธรรม  กรรมการผู้แทนครู 
 1.4  นายลังสันติ์  เคนผาพงษ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 1.5  นายปรีชา  คชวงษ ์   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.6  นายรุ่ง  โภควรรณวิทย์  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 1.7  พระใบฎีกาวิเชียร อาทโร   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 1.8  พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย  สนุตจิตโต  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
 1.9  นายอรรถพล สุวรรณศร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.10  นายสุขสรรค์ วรรธนอารีย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 1.11  ทันตแพทย์สุเทพ ทัศนานุตริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 1.12  นายสงวน  เทียนแสงสว่าง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.13  นายชัยชาญ ภักดีประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.14  นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
 ให้คำปรึกษา  แนะนำ  วางแผนดำเนินงาน 
2. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 2.1  นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ  ประธานกรรมการ 
           2.2  นางสาวสุวัธนา   เล็กสมบูรณ์          กรรมการ 
 2.3  นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์  กรรมการ 
 2.4  นางดวงเดือน     รุ่งเรือง   กรรมการ 
 2.5  นางสาวบุญชู รักญาติ   กรรมการและเลขานุการ 
 2.6  นางบุศรา  อ่ิมทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1. กำหนดบทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของบุคลากรในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ประชุมวางแผน  กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่คณะกรรมการดำเนินงาน 
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานกับคณะทำงานเพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานแต่ละมาตรฐานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
3. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 3.1  นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ  ประธานกรรมการ 

3.2  นางสาวสุวัธนา   เล็กสมบูรณ์          ที่ปรึกษา 
           3.3  นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์  ที่ปรึกษา 
           3.4  นางดวงเดือน รุ่งเรือง   ที่ปรึกษา             

3.5  นางสาวบุญชู รักญาติ   ที่ปรึกษา  
3.6  นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์  ประธานมาตรฐานการศึกษาที่ 1  
3.7  นายวิชา               อุ่นวรรณธรรม  ประธานมาตรฐานการศึกษาที่ 2  
3.8  นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี   ประธานมาตรฐานการศึกษาที่ 3  
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3.9  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
3.10  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    กรรมการ 
3.11  คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
3.12  คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา    กรรมการ 
        และวัฒนธรรม 
3.13  คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
3.14  คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ     กรรมการ 
3.15  คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 
3.16  คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ              กรรมการ 
3.17  คณะครูกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน     กรรมการ 
3.18  นางบุศรา  อิ่มทรัพย์     กรรมการและเลขานุการ 
3.19  นางบุญปลูก เขียนดี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.20 นางสาวธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5. ดำเนินการสรุปผล รายงานผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
 
4. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   นางบุญปลูก        เขียนดี หัวหน้ามาตรฐานท่ี 1 

และประเด็นพิจารณา 1.1 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

1. นางบังอร             จำปาเงิน 
2. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์ 
3. นางสาวศศิประภา   กาฬภกัด ี
4. นางสุนันทา           มูลน้ำอ่าง 
5. นายธนพัฒน์          ลิ้มไพบูลย์ 
6. นางสาวนิชาภา       เดชบุญ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

1. นางสุนทราภรณ์   อุ่นวรรณธรรม 
2. นางสาวอรภัสร์    โพธิ์ไพจิตร 
3. นางกัญญาภัทร    คำภภิาค 
4. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ 
5. นางสาวอารีรัตน์    แสงสุขดี 
6. นางสาวสุภาพร     ภูพุ่ดตาน 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

  3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

1. นายวิศรุต          ศรีนวล 
2. นางณัฐหทัย       เรือนทอง 
3. นางสาวขนิษฐา    ปานชา 
4. นางสาวแสงเดือน  เขียวฉอ้อน 
5. นายบุญชู           กระฉอดนอก  
6. นางสาวจิณห์วรา  หงษ์โต 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. นางเพ็ญประภา    นันทนาสิทธิ์ 
2. นางสาวศนิชา      คุ้นประเสริฐ 
3. นางอัญณิการ์      ตู้พิจิตร 
4. นางสาวพิมพิศา    สว่างศร ี
5. นางสาวพิมพิมล    จระเข ้

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. นางคำศร ี          สร้อยสุวรรณ์ 
2. นางสาวกนกกร     ไร่คลองคร ุ
3. นางสาวพนิดา      สุวรรณเวช 
4. นางสาวศันสนีย์     บาเปีย   
5. นางอาภาภรณ์      ยอดอานนท์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   6) มคีวามรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน  และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

1. นางสาวชญาภา   พินิจการ 
2. นางนันทยา        ดลโสภณ 
3. นางสาวอรุณีย์     พิทักษ ์
4. นางสาวสวลี        มะยุรา 
5. นางรัตนา           นวีภาพ 
6. นางสาวอรริษา     พฒันมาศ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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           มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นางอภิรดา   มุขโต หัวหน้าประเด็นพิจารณา 

1.2 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
 

1. นางสาวสำเนียง   อรุณรุ่ง 
2. นางสาวชนิดา     ลิมป์รัชดาวงศ์ 
3. นางวันเพ็ญ        กิติชัยชาญ 
4. นางสาวอรุณี      อรเอี่ยม 
5. นายธนัทพล      คุณาวิศรุต 
6. นายนิทัศน์        เอี่ยมสะอาด 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย 
 

1. นางสาวอรทัย    แต่งงาม 
2. นางถิรดา         สะราคำ 
3. นายธนาคาร     ธนาวิวัฒน์   
4. นางทัศนารินทร์ นกสกุล 
5. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

1. นายอาทิตย์       เอกลาภ 
2. นายเฉลิมยศ      ญาด ี
3. นางกันนิกา       อนุช 
4. นางอริญรดา     จับทอง 
5. นางสาวกรรณิการ์  ขุมทอง 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์ 
2. นางภัทรวดี         บุญเชื้อ 
3. นายธงชาญ         ภูฆัง 
4. นายธนัช            อินทแสน 
5. นางสาวทิพกมล   สงวนศักด์ิสกุล 
6. นายวณิชย์         เอื้อน้อมจิตต์กุล 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

นายวิชา          อุ่นวรรณธรรม หัวหน้ามาตรฐานท่ี 2 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. นางสาวมณีรัตน์  พรหมใจรกัษ ์
2. นางสุธามาศ      ทวีศร ี
3. นางสาวธันยสร   ศรีธัญญา 
4. นางสาวสำเรียง   บัวนาค 
5. นางสาวพรสุดา    ศรีประยงค์ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. นายธนพัฒน์      มุขโต 
2. นางพิชญา         จริยบุณสุข 
3. นายบัณฑิต        ขอสกุล 
4. นางสาวปารวัณ   รัตนทองคง 
5. นางสาวลภัสธยาน์  วรกฤติ
ประเสริฐ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. นางสาวิตรี          ถรีะแก้ว 
2. นายรังสันต์ิ         บุญเทียน 
3. นางสาวรษิกา      น้ำใจดี 
4. นางวรรณดี         ทิวาวงษ ์
5. นางกานต์มณี        คงเกื้อ 
6. นางสาวนรีรัตน์     คงชาตร ี

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. นางสาววาสนา      ล้อมวงษ์ 
2. นางสาวปิยนันท์    ปิ่นวิเศษ 
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์ 
4. นางสาวสร้อยสุณี   ม่วงพันธ ์
5. นางสานิตย์          สิงห์บำรุง 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

1. นายจตุพร      เคนผาพงษ ์
2. นายยุทธนา     อิ่มทรัพย์ 
3. นายสมพงษ์    ศรีขวัญเมือง 
4. นายอาศเรศ    กุญชร ณ อยุธยา 
5. นายเอกพงษ์    บุญญะอุทธยาน 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

1. นายอาทิตย์          แก้วรุ่งเรือง 
2. นายคณิตสรณ์       ใยบัวเอี่ยม 
3. นายปิยะณัฐ         บ่อพิมาย 
4. นางญาณิศา          มีทองคำ 
5. นายขวัญชัย          ตู้พิจิตร 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

นางสาวกัญญาพร     อุ่นศร ี  หัวหน้ามาตรฐานท่ี 3 

3.1  จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

1. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี 
2. นางสาวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์ 
3. นางสาวนิศาชล     ประทีปทอง 
4. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา 
5. นายศุภดล           ดลโสภณ 
6. นางรุจจิรัช           ภกัม ี

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. นางสาวศศิวิมล     นาคสุวรรณ 
2. นางสาวปานน้อย   แพ่งบรรเทา 
3. นายภธรเดช         วสุวีรกร 
4. นางสาวนฤมล       มีมขุ 
5. นายประวิทร        ตรีเพ็ญมาลย ์

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 1. นางสำเริง            พิมพ์พนัธ์ุ 
2. นายทัศนัย           บุญลือ 
3. นายธีทัต             ด้วยคุ้มเกล้า 
4. นางกาญจนา        เทพคุณ 
5. นางสาวธีมาภรณ์  โสภาธนตัถ์สกุล 
6. นายจักกิต             ทาเพชร 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. นางบุศรา            อิ่มทรพัย ์
2. นายสนชัย           ศรีโมรา 
3. นางสาวชมพูนุท     หาญทนงค์ 
4. นางสาวผกากรอง   เอี่ยมปั้น 
5. นางสาวพรเพ็ญ      ศรีดอกคำ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. นางสาวธลัณรัชต์    ฐิติวลัญชญ์กุล 
2. นางสาวครองขวัญ   ฉิมณรงค์ 
3. นางสาววงษ์ศิริ      ชินสุวรรณ 
4. นางสาวธัญญลักษณ์  แสงหิรัญ 
5. นายอรรถวุฒิ        เอมโกษา 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
มีหน้าที่  

1. รวบรวมหลักฐาน  เอกสาร  ข้อมูลสถิติ  ข้อเท็จจริง  หรือร่องรอยการประเมินต่าง ๆ  
2. สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ แล้วส่งผลการประเมินและหลักฐานให้แก่หัวหน้ามาตรฐาน  เพื่อให้หัวหน้ามาตรฐานจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศและแฟ้มมาตรฐาน  รวมทั้งสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้กับงานประกันคุณภาพ ฝ่าย
วิชาการ  
 
5. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
 5.1 นายปิยะณัฐ   บ่อพิมาย   ประธาน 
 5.2 นางกานต์มณี  คงเกื้อ    กรรมการ 
 5.3 นางสาวชญาภา พินิจการ    กรรมการ 
 5.4 นางอภิรดา  มุขโต    กรรมการ 
 5.5 นางสาวสุพรรณษา   พวงวงษ์    กรรมการ 
 5.6 นางสาวครองขวัญ ฉิมณรงค์   กรรมการ 
 5.7 นางสาวนรีรัตน์ คงชาตรี    กรรมการ 
 5.8 นายสมพงษ์  ศรีขวัญเมือง   กรรมการ 
 5.9 นางสาวอรริษา พัฒนมาศ   กรรมการ 
 5.10 นางสาวเสาวรส พันธ์พืช    กรรมการ 
 5.11 นายวิศรุต  ศรีนวล    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
 1. รวบรวมหลักฐาน  เอกสาร ข้อมูลสถิติ  ข้อเท็จจริงหรือร่องรอยการประเมินต่าง ๆ ในส่วนที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐานของสถานศึกษา 
 2. สรุปผล รวบรวมหลักฐาน  เอกสาร ข้อมูลสถิติ  ข้อเท็จจริงหรือร่องรอยการประเมินต่าง ๆ จัดทำเป็น
สารสนเทศข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และรูปแบบรายงาน  เพื่อจัดทำรูปเล่มและแฟ้มการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง  แล้วส่งข้อมูลให้แก่หัวหน้างานประกันคุณภาพ  สำหรับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาต่อไป 
 
6. ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานออนไลน์     

6.1  นายอาทิตย์   แก้วรุ่งเรือง  ประธานกรรมการ 
 6.2 นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์  กรรมการ 
 6.3 นางสาวพิมพิมล  จรเข้   กรรมการ 
 6.4 นางสาวนฤมล  มีมุข   กรรมการ 
 6.5 นายบุญชู   กระฉอดนอก  กรรมการและเลขานุการ 
 6.6 นายภธรเดช   วสุวีรกร   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานออนไลน์  เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออนไลน ์  
 
7. คณะกรรมการติดตาม    ประกอบด้วย 
 7.1  นายวิรัตน ์  เฉิดฉวีวรรณ   ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวบุญชู รักญาติ    รองประธาน 
           7.3  นางศุภ์พฒันิยา ปรีดิวรารัตน์   กรรมการ 
           7.4  นางดวงเดือน รุ่งเรือง    กรรมการ     

7.5  นางสาวสุวัธนา   เล็กสมบูรณ์           กรรมการ 
        7.6  นางคำศร ี  สร้อยสุวรรณ์   กรรมการ 

7.7  นายวิชา                อุ่นวรรณธรรม   กรรมการ 
7.8  นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี    กรรมการ 
7.9  นางบุศรา  อิ่มทรัพย์   กรรมการและเลขานุการ 
7.10  นางบุญปลูก เขียนดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.11 นางสาวธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ติดตาม  ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
8. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 
 8.1 นางสาวบุญชู  รักญาติ    ประธาน 
 8.2 นางบุญปลูก  เขียนดี    รองประธาน 
 8.3 นางคำศร ี  สร้อยสุวรรณ์   กรรมการ 
 8.4 นางสาวธีมาภรณ์      โสภาธนัตถ์สกุล   กรรมการ 
 8.5 นางสาวอารีรัตน์       แสงสุขดี    กรรมการ 
 8.6 นางบุศรา  อิ่มทรัพย์   กรรมการและเลขานุการ 
 8.7 นางสาวธลัณรัชต์      ฐิติวลัญชญ์กุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
 1. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการให้ข้อมูล เอกสารประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
 2. รวบรวมข้อมูลและผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน 
 3. สรุปและจัดทำรูปเล่ม รายงานผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ท้ังนี้ขอให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี เพื่อเป็นประโยชน์ของ
โรงเรียนและทางราชการสืบไป  

    สั่ง   ณ  วันท่ี  1 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 

 (นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

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

 โดยที ่ม ีการประกาศใช ้กฎกระทรวง การประกันค ุณภาพการศ ึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ประกอบกับนโยบาย
การปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

 เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 9(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพื่อใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามผลการดำเนินการ เพื ่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กำหนดไว้ 
  

   ประกาศ ณ วันท่ี  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

           (นายสมชาย   สุจิตต์)                                     (นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน    ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
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           เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม (95.48) 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ยอดเยี่ยม (95.48) 

 3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม (95.48) 
 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม (95.48) 
 5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี (72.87) 
 6) มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม (95.48) 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม (96) 
 2) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม (96) 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม (95.48) 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม (95.48) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
ประกอบด้วย 

 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม (100) 
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ (82) 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ (82) 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม (100) 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ดีเลิศ (84.8) 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ (84.8) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ประกอบด้วย 

 

3.1   จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ (82) 

3.2   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ (83) 
3.3   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ (83) 
3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ (84) 
3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ (84) 

 
 

ระดับคุณภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1 กำลังพัฒนา  = ต่ำกว่าร้อยละ 60 
ระดับ 2 ปานกลาง  = ร้อยละ 60 - 69 
ระดับ 3 ดี   = ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ 4 ดีเลิศ  = ร้อยละ 80 - 89 
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม = ร้อยละ 90 - 100 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

Good Management
บรหิาร
จดัการดี
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

Good สิง่แวดลอ้มดี
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

Good ครดูี
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S A

R 63

Good นกัเรยีนดี
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S A

R 63

Good โรงเรยีนดี
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

ม
าต

รฐ
าน

ที่
 1 คุณภาพ

ผูเ้รียน

ม
าต

รฐ
าน

ที
่ 2 กระบวนการ

บริหารและ

การจดัการ

ม
าต

รฐ
าน

ที
่ 3

 
การจดั     

การเรียน  

การสอนที่เนน้

ผูเ้รียน     

เป็นส าคญั

เอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  

 

S A

R 63

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 
ตำบลไผ่ขวาง   อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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