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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.

สุพรรณบุรี..ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ข้อ 3 ระบุให้

สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล

สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่  .ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัด.คณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตลอดจน

ผู้ปกครอง.ชุมชน.เพื่อให้ทราบข้อมูลและเตรียมพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรองรับ

มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ต่อไป 

การจัดท ารายงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย .ขอขอบคุณมา.ณ.โอกาสนี้  

โรงเรียนมุ่งหวังจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านในการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานต่อไป 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report)  : SAR 

 

1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สพุรรณบุรี 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2561 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
       ช่ือโรงเรียน......กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี...... 

                   ท่ีต้ัง..109....หมู.่.6...... 
                   ต าบลไผ่ขวาง......อ าเภอเมือง.......            
                   จังหวัดสุพรรณบุรี......รหัสไปรษณีย์......72000... 
รหัสโรงเรียน  1072630451... 
สังกัด......ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  9...... 
โทรศัพท์......035-494715......โทรสาร......035-494718...... 
E-mail:kpspstaff @hotmail.com  Website: www.kpsp.ac.th 
เปิดสอนต้ังแต่ระดับ......มัธยมศึกษาตอนต้น......ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...... 

เนื้อที.่.....94 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา...... 
เขตพื้นบริการ......จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง...... 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

เนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น 
และทรงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาในการท่ีจะพัฒนาบุคคล และประเทศชาติ   ให้เจริญอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ จากพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นแนวพระราชด าริ   ท่ีทรงมุ่งมั่นพระราช
หฤทัยท่ีจะส่งเสริม ท านุบ ารุงการศึกษา  ให้แก่นักเรียนและเยาวชนของชาติ  ซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์
ท่ีเจริญเติบโตให้เป็นพลเมืองของประเทศชาติท่ีดีในภายภาคหน้า ประกอบกับรัฐบาลสมัยนั้น มีการเร่งรัด
การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาอย่างท่ัวถึง
ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะมีนโยบาย ท่ีจะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น  

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์.กรมสามัญศึกษาได้เล็งเห็นว่าโรงเรียน ภปร.ราช
วิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รับ
นักเรียนประจ าชายได้โอนมาอยู่ในความดูแลของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.2517 
โดยคณะกรรมการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  ได้เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัย
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2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สพุรรณบุรี 

นั้น คือ.นายอภัย จันทวิมล.ขอให้พิจารณา  และได้รับความเห็นชอบในหลักการท่ีจะให้โรงเรียน ภปร.ราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นโรงเรียนตัวอย่างของโรงเรียนประจ าท่ีอาจจะต้ังเพิ่มขึ้นในกาลต่อไป
และจากการด าเนินงานปรากฏว่านักเรียน ของโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เป็นนักเรียนท่ีมีระเบียบวินัย มี
จรรยามารยาทเรียบร้อย มีความเป็นผู้น า เป็นสุภาพบุรุษ มีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ความสามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีได้ เนื่องในโอกาส อันเป็นมหามงคลนี้ กรมสามัญศึกษา จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการจัดต้ัง
โรงเรียน ลักษณะโรงเรียน ภปร .ราชวิทยาลัย ขึ้น ในเขตการศึกษาต่างๆ เพื่ อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสท่ีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี  

จากโครงการของกรมสามัญศึกษาดังกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งต้ังอยู่ในเขตการศึกษา 5  ได้รับ
การพิจารณาจากกรมสามัญศึกษาให้จัดต้ังโรงเรียน ภปร .ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาส ท่ีพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ได้พระราชทานนามโดยใช้ช่ือโรงเรียน  ครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” ต่อมาภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี” เป็นโรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดต้ังขึ้น เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 
พร้อมกันกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในจังหวัดอื่นอีก 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์.โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ.และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ฉะเชิงเทรา        

ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรีได้พิจารณาท่ีดินสาธารณประโยชน์อยู่บริเวณหนองปลาดุก หมู่ท่ี 1 
ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อท่ี จ านวน 94 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา ให้เป็นท่ีต้ังของ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
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3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สพุรรณบุรี 

 
นามโรงเรียน (ภาษาไทย) :  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
นามโรงเรียน (English) :  Kanchanapisekwittayalai Suphanburi 
อักษรย่อ  : กภ.สพ. (KP.SP.) 
ตราสัญลักษณ์  : 1. รัศมีเหนือมงกุฎและพระมหามงกุฎ เป็นสีเหลือง 

2. พระปรมาภิไธยย่อ ภ ป ร. อยู่ใต้พระมหามงกฎุ เป็นสีเหลือง 
                                          3. โบว์สีน้ าเงินตัดขอบเหลืองทอง มีช่ือเต็มของโรงเรียน 
                                          ภายใต้พระปรมาภิไธยเป็นสีเหลือง 
สีประจ าโรงเรียน  : 1. สีเหลืองทอง 

   2. สีน้ าเงิน 
 
ความหมาย  :     สีเหลือง   แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สีน้ าเงิน   แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์ 
ความหมาย  : การมีโชคชัย 
วัฒนธรรมองค์กร  : มีความรัก ภาคภูมิใจในองค์กร ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

และร่วมท างานเป็นทีม 
ค่านิยม   : เทิดทูนสถาบัน สามัคคี มีวินัย ใฝ่รู้ 
อัตลักษณ์  : นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
เอกลักษณ์  : เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติ 
ค าขวัญโรงเรียน  : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
คติพจน์   : อกต  ทุกฺกฎ  เสยฺโย “ความช่ัวไม่ท าเสียดีกว่า” 
เพลงประจ าสถาบัน : มาร์ชกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

วิสัยทัศน์ 

          โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี.จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล.
มีคุณธรรม.จริยธรรม.ภาวะผู้น า.เป็นเลิศวิชาการ.สืบสานงานพระราชด าริภายใต้การมีส่วนร่วม.
ทุกภาคส่วน  

พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
3.  ส่งเสริมความเป็นผู้น า 
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4.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5.  ส่งเสริมการด าเนินงานตามโครงการแนวพระราชด าริ 
6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
2.  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
3.  ผู้เรียนมีภาวะผู้น า มีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 
4.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา      และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
    ระดับประเทศ 
5.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการด าเนินงานตามโครงการแนวพระราชด าริ 
6.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
1.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
2.  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
3.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยแทรกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
     ภาวะผู้น า และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.  ส่งเสริมการด าเนินการตามแนวพระราชด าริ 
5.  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
     โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย สุพรรณบุรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1.  รักชาติ.ศาสน์.กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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โรงเรียนเข้าโครงการพิเศษ ดังนี ้
 -.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์

ครบ  50  ปี   
 -.โรงเรียนมาตรฐานสากล 

แผนที่โรงเรียน 
แผนที่เดินทางไปโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 

1) นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ .วัน/เดือน/ปี เกิด 26 มิถุนายน 2504 ท่ีอยู่ปัจจุบัน 187 หมู่ 11 ต.หนองโอ่ง 

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 08-1941-0080 e-mail : wirat.ch@hotmail.com  

ประวัติด้านการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารการศึกษา (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            

ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ประวัติการท างาน       9 ก.ค. 50 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธัญญวารี สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

                           21 เม.ย. 52 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา   สังกัด สพป. 

สุพรรณบุรี เขต 2  

ROBINSON 

ถนนสายบางบัวทอง 

Tesco Lotus 

สะพาน 

U – Turn หน้าโลตัส 

เลี้ยวซ้ายใต้สะพาน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

ป้ายหนา้โรงเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุร ี
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                           17 ม.ค. 54 ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา สังกัด สพม. เขต 9  

                           11 ต.ค. 60 ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สังกัด 

สพม. เขต 9 ด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 5 เดือน 

คติในการท างาน ถ้าไม่ก้าว ก็ไปไม่ถึง  

2).รองผู้อ านวยการโรงเรียน   4  คน 

2.1 นางสาวสุวัธนา  ..เล็กสมบูรณ์     วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา วัดผลและ

ประเมินผล  โทรศัพท์..081-7057990   E-mail :  suwatanalex@hotmail.com 

รับผิดชอบกลุ่ม  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

2.2 นางศุภ์พัฒนิยา  ปรีดิวรารัตน์.    วุฒิการศึกษาสูงสุด.ปริญญาโท.สาขาการบริหาร

การศึกษา    โทรศัพท์..081-9852021     E-mail : newkai_kai@hotmail.com 

รับผิดชอบกลุ่ม  ฝ่ายอ านวยการ 

2.3 นางสาวกุหลาบ..หงษ์ทอง.    วุฒิการศึกษาสูงสุด. ปริญญาเอก  สาขา บริหารการศึกษา      

โทรศัพท์..089-5503142     E-mail : kulab56@gmail.com 

รับผิดชอบกลุ่ม  ฝ่ายวิชาการ 

2.4 นายประทีป.. ประทีปทอง.   วุฒิการศึกษาสูงสุด.ปริญญาโท   สาขา บริหารการศึกษา  

โทรศัพท์..081- 8556680   E-mail : suphan501@hotmail.com    

รับผิดชอบกลุ่ม   ฝ่ายกิจการนักเรียน  

1.3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 115 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  2,248 คน   
      3) จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน   

         สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.(สสส.)  1,397 คน คิดเปน็ร้อยละ 62.14 

 4) จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  1,415 คน คิดเป็นร้อยละ 62.94 

 5) จ านวนนักเรียนท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,461 คน คิดเป็นร้อยละ 64.99 

 6) จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนรว่ม  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  - 

 7) จ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ  - คน  คิดเป็นร้อยละ - 

 8) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   500  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.31   

 9) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ -  คนคิดเป็นร้อยละ  - 

mailto:Suphan501@hotmail.com
mailto:suphan501@hotmail.com
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10) จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน  2  คน คิดเป็นร้อยละ  0.08 

    11) สถิติการขาดเรียน    542  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.08 

    12) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

ม.3   จ านวน  416   คน  คิดเป็นร้อยละ  99.28  จ านวนเต็ม 419 คน 

ม.6   จ านวน  320   คน  คิดเป็นร้อยละ  100  จ านวนเต็ม 320 คน 

    13). จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณคดีและนันทนาการ 2,248 คน  

คิดเป็นร้อยละ...100... 

    1 4) .จ า น ว น นั ก เรี ย น ท่ี มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เป็ น ลู ก ท่ี ดี ข อ งพ่ อ  แ ม่  ผู้ ป ก ค ร อ ง  2,248 ค น  

      คิดเป็นร้อยละ...100... 

     15). จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 2,248 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

    16). จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา  2,248  คน  

คิดเป็นร้อยละ...100… 

    17) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ
2,248  คน  คิดเป็นร้อยละ…100… 

    18) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
2,248 คน  คิดเป็นร้อยละ…100… 

    19) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  2,248 คน  คิดเป็นร้อยละ…100 



1.4 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1.)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง ครูดูแล
หอพัก 

เจ้าหน้าที่
ส านักงาน 

ครูต่างชาติ 

ปีการศึกษา  
2561 

5 115 2 4 3 8 11 

 
2.) วุฒิการศึกษาสูงสุดของครูผู้สอน 
 

บุคลากร ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน - 73 42 - 115 
 

 
3.)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1 การจัดการท่ัวไป 2 18 

2 การประเมินการศึกษา 2 18 

3 การศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์ 4 18 

4 การสอนคณิตศาสตร์ 4 19 

5 การสอนภาษาไทย 10 19 

6 การสอนภาษาอังกฤษ 2 19 

7 เกษตรและส่ิงแวดล้อม 1 19 

8 คณิตศาสตร์ 8 19 

9 คหกรรม 1 19 

10 คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 19 

11 เคมี 4 18 

12 เคมีอินทรีย์ 1 18 
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13 จิตรกรรมไทย - - 

14 ชีววิทยา 3 18 

15 ดนตรีศึกษา 2 18 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

16 ดนตรีสากล 3 18 

17 ดุริยางคศาสตร์ 1 18 

18 เทคโนโลยีการศึกษา 1 19 

19 เทคโนโลยีการอาหาร 1 18 

20 นาฎศิลป์ 1 18 

21 บริหารการศึกษา 17 18 

22 บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิค - - 

23 พลศึกษา 7 18 

24 ฟิสิกส์ 3 18 

25 ภาษาจีน 1 18 

26 ภาษาญี่ปุ่น 1 18 

27 ภาษาอังกฤษ 8 18 

28 วัดผลและประเมินผล 2 18 

29 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 3 18 

30 วิทยาศาสตร์ศึกษาเคมี 1 18 

31 วิศวกรรมเคมี 1 18 

32 ศึกษาศาสตร์เกษตร 1 18 

33 สังคมศึกษา 8 18 

34 สารสนเทศคอมพิวเตอร์ 1 18 

35 สุขศึกษา 1 18 

36 หลักสูตรและการนิเทศ 3 19  
37 อุตสาหกรรม 1 19 

38 เศรษฐศาสตร์ 1 18 

39 ไทยคดีศึกษา 1 18 
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1.5  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561  รวม 2,248  คน (10 มิถุนายน 2561) 

 
 
 
 

40 รัฐประศาสนศาสตร์ 2 18 

41 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 2 19 

42 เกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา 1 19 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

43 สถิติประยุกต์ 1 19 

44 วัดผลการศึกษา 1 19 

45 แนะแนว 4 19 

46 บรรณารักษ์ 2 19 
  รวม 115 18 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 12 186 225 411 34.25 

ม.2 12 207 231 438 36.50 

ม.3 12 208 212 420 35.00 

รวม 36 601 668 1269 35.25 

ม.4 10 144 193 337 33.70 

ม.5 9 136 186 322 35.78 

ม.6 9 110 210 320 35.56 

รวม 28 390 589 979 34.97 

รวมทั้งหมด 64 991 1257 2248 35.13 
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1.6  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  3  ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6  ปีการศึกษา  2561 

 

ระดับช้ัน 

รายวิชาพื้นฐาน 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
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
 

ม.1 253 219 241 195 234 390 391 342 
ม.2 201 165 273 288 130 432 430 421 
ม.3 274 221 313 197 177 399 394 326 

รวม 728 605 827 680 541 1221 1215 1089 
ร้อยละ 57.61 47.90 65.22 53.41 42.95 96.25 95.78 85.71 
ม.4 258 125 67 191 135 297 307 0 
ม.5 271 204 227 141 160 322 282 307 

ม.6 298 285 311 185 125 317 291 302 

รวม 827 614 605 517 420 936 880 609 

ร้อยละ 85.60 63.39 62.74 53.10 43.18 96.26 96.26 63.24 
2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดี  ขึ้นไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.  
ผลการประเมิน 

ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
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ท้ังหมด ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 411 286 125 0   411 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 438 333 103 2   436 99.54 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 419 285 128 6   413 98.57 

ร้อยละ  1268 904 356     1260 99.37 

มัธยมศึกษาปีท่ี  4 331 271 60     331 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 322 263 59     322 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 320 252 68    320 100.00 

ร้อยละ  973 786 187     973 100.00 

3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี  ขึ้นไป 
  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับช้ัน 

จ านวน 
นร.  

ท้ังหมด 

ผลการประเมิน 
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 411 313 97 1   410 99.76 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 438 335 102 1   437 99.77 

มัธยมศึกษาปีท่ี  3 419 329 91 
 

  419 100.00 

ร้อยละ  1268 977 289 2   1266 99.84 

มัธยมศึกษาปีท่ี  4 331 283 45     328 99.09 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 322 279 43     322 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี  6 320 281 38 1 
 

319 99.69 

ร้อยละ  973 843 126 1   969 99.59 

4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
ระดับช้ัน 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม
่ผผ

่าน
 

ผ่า
น ดี 

ดีเ
ยี่ย

ม 

  

1.ความสามารถใน
การส่ือสาร 

420   
329 91 

420 100 
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2.ความสามารถใน
การคิด 

420   
320 100 

420 100 

3.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

420   
315 105 

420 100 

4.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

420   
120 300 

420 100 

5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

420   
328 92 

420 100 

 
 
 
 

5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

 
ระดับช้ัน 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม
่ผผ

่าน
 

ผ่า
น ดี 

ดีเ
ยี่ย

ม 

  

1.ความสามารถใน
การส่ือสาร 

320   312 8 320 100 

2.ความสามารถใน
การคิด 

320   298 22 320 100 

3.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

320   315 5 320 100 

4.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

320   20 300 320 100 

5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

320   7 313 320 100 

 
1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
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1.)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2561 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ประเภท 
คะแนนเฉลี่ยตามรายวิชา 

เฉ
ลี่ย

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 
(91) 

ภาษาอังกฤษ 
(93) 

คณิตศาสตร์ 
(94) 

วิทยาศาสตร์ 
(95) 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 68.12 35.35 43.41 44.42 47.83 

รวมเฉลี่ยในจังหวัดสุพรรณบุรี 55.05 28.12 30.2 36.12 37.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 55.04 29.1 30.28 36.43 37.71 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 54.58 29.35 29.98 35.81 37.43 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.1 37.50 

 
 
 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ประเภท 
คะแนนเฉลี่ยตามรายวิชา 

เฉ
ลี่ย

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 
(01) 

สังคมศึกษา 
(02) 

ภาษาอังกฤษ 
(03) 

คณิตศาสตร์ 
(04) 

วิทยาศาสตร์ 
(05) 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 62.22 40.53 40.59 44.16 34.65 44.43 

รวมเฉลี่ยในจังหวัด
สุพรรณบุร ี

48.29 35.27 29.92 30.63 29.82 34.79 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 35.32 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 47.96 35.3 31.9 31.59 30.75 35.5 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

 
หมายเหตุ  :  คะแนนเฉล่ียทุกวิชาของนักเรียนคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับ
จังหวัด  คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.9  คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ.  คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 

2.) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560-2561 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ประเภท 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

2560 2561 

คะแนนเฉล่ียโรงเรียน 40.29 44.43 

รวมเฉล่ียในจังหวัดสุพรรณบุรี 32.6 34.79 

คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด 33.66 35.32 

ประเภท 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

2560 2561 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 43.41 47.82 

รวมเฉลี่ยในจังหวัดสุพรรณบุรี 34.32 37.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับ สังกัด  34.48 37.71 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 34.41 37.43 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.33 37.5 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย  

ปีการศึกษา 
ภาษาไทย 

(91) 
ภาษาอังกฤษ 

(93) 
คณิตศาสตร์ 

(94) 
วิทยาศาสตร์ 

(95) 

2560 59.23 35.68 40.07 38.66 

2561 68.12 35.35 43.41 44.42 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.1 
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คะแนนเฉล่ียระดับภาค 33.41 35.5 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 33.23 35.02 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย  

ปีการศึกษา 
ภาษาไทย 
(01) 

สังคมศึกษา 
(02) 

ภาษาอังกฤษ 
(03) 

คณิตศาสตร์ 
(04) 

วิทยาศาสตร์ 
(05) 

2560 60.15 40.4 34.41 33.61 32.86 

2561 62.22 40.53 40.59 44.61 34.65 
      
ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 
 
1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2561 

     จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2561  
จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2561 
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สภาพชุมชนโดยรวม 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต้ังอยู่ท่ีดินสาธารณประโยชน์ บริเวณหนองปลาดุก  
หมู่ท่ี 6 ต าบลไผ่ขวาง  อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

1) สภาพชุมชนไผ่ขวางและบริเวณรอบๆ เป็นชุมชนชนบทท่ีไม่ไกลตัวเมืองมากนักมีองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ประชากรกระจายอยู่ท่ัวไป   

2)  จ านวนประชากรประมาณ  7,718 คน 
3)  จ านวนเด็กในวัยเรียน    580   คน 

            4).อาชีพส าคัญอาชีพเกษตรกรรม คือ ท านาข้าว สวนผลไม้.เนื่องจากมีคลองชลประทานมีน้ า
ตลอดปี 
            5).ศาสนาพุทธ 
            6).โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี.มีเขตพื้นท่ีบริการการศึกษา.จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดราชบุรี.จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี.จังหวัดชัยนาท.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.จังหวัด
สระบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทองเป็นชุมชนระดับภาค.ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรีมีความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ในการพัฒนา
การศึกษาและสถานศึกษา   ท้ังด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อมรอบๆ 
โรงเรียน 
             7).ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
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พื้นท่ีเขตบริการมี .9.จังหวัด.มีขอบเขตกว้างขวาง ความร่วมมือจะมีเฉพาะในจังหวัด
สุพรรณบุรี   เป็นส่วนใหญ่.ส าหรับในต่างจังหวัดโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจาก
ผู้ปกครองนักเรียน 
 
สรุปผลการประเมินภายนอกและข้อเสนอแนะ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) น้ าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.48 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.77 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเปน็ 10.00 9.26 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.05 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

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 และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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คะแนนรวม 100.00 90.01 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีมาก  โดยมีคะแนนรวม  90.01   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

1. นักเรียนท่ีพักประจ าท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านไกลต้องเดินทางกลับโดยรถโดยสารประจ าทางหรือ
รับจ้างครูและผู้ปกครองควรมีกิจกรรมพัฒนาด้านค่านิยมท่ีดีโดยเฉพาะการน าโครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณไปพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นกิจนิสัยประจ าตัวนักเรียน 

2. ควรให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมฝึกประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ต่างประเทศน าสู่มาตรฐานสากลให้นักเรียนบางส่วนท่ีมีความพร้อม 

3. ครูควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล.และใช้ข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ครูควรใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงและพัฒนาส่ือการเรียนรู้.กิจกรรมการเรียนการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู้ 

5. ครูควรน าผลการทดสอบระดับชาติตามกลุ่มสาระและตัวบ่งช้ีของผู้เรียนมาวิเคราะห์              
เพื่อปรับเปล่ียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. โรงเรียนควรมีการประเมนิแบบวัด.แบบทดสอบของครูทุกคนทุกภาคเรียน 
7. โรงเรียนควรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ และน าผล       

การประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
8. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
จุดที่ควรพัฒนา 
1..หลักสูตรสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน                

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
2..ระบบข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศติดตาม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีความ

ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 
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3..คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง.ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การขับเคล่ือนและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จุดเด่น 
1..สถานศึกษามีครู บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างเต็มความสามารถ 
2..ผู้ปกครองมีความพร้อมต่อการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมแก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3..มีแหล่งเรียนรู้ หน่วยราชการ ซึ่งสามารถให้บริการและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
4..สถานศึกษามีส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และเพียงพอ

กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
  5..สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังในและนอก

สถานศึกษาอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
ระดับคุณภาพ : ดี 

มาตรฐานด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย    ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 88.99 ดีเลิศ 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 99.91 ยอดเยี่ยม 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

81.72 ดีเลิศ 

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 81.72 ดีเลิศ 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 100 ยอดเยี่ยม 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70.60 ดี 
6) มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 100 ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 95.19 ยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  99.73 ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100 ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100 ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 81.01 ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย (รวม) 92.09 ยอดเยี่ยม 
1.  กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี
สาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน  มุ่งส่งเสริม
ความรู้ความสามารถผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและส่งเสริมครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่นักเรียน  สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดกิจกรรมข้ึน หรือท่ีหน่วยงานภายนอกจัด
ขึ้น  สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 

 2.  ผลการด าเนินงาน 
ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ปลูกฝังการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารให้เกิดประโยชน์ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาได้ มีคุณลักษณะและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessent Report : SAR) 
 

20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 

ผู้เรียนที่มีสุขภาพดีน  าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงและอายุ 

 
ระดับชั น 

ภาวะโภชนาการ (%) 

อ้วน เร่ิมอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้างผอม ผอม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12.61 7.51 4.8 67.57 5.71 1.8 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 6.71 7.64 3.94 67.82 8.33 5.56 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 8.18 8.41 5.61 64.49 6.31 7.01 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 10.65 7.72 5.01 64.09 7.1 5.43 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 9.93 7.06 6.84 60.71 7.73 7.73 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 14.55 8.08 5.66 59.6 7.68 4.44 

 
3.  จุดเด่น 
          1)  โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นสนามกีฬา  ห้องสมุดดิจิทัลภักดี
ภูวดล อาคารด้านการเรียนรู้ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ 

2)  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน เช่น ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) และสะเต็มศึกษา 

3) นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระต่าง  ๆ
 4) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียน  และชุมชนทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่น  พยายาม
และร่วมแรงร่วมใจในการสอดส่องดูแลอบรมนักเรียน  จึงส่งผลให้การด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
การพัฒนาขึ้นตามล าดับ       
  
 4. จุดควรพัฒนา 

1) โรงเรียนควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและจัดการเรียนการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ น 

โครงการ ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน 
การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา(STEM Education) 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมตามโครงการมี

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมตามโครงการมี
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ นักเรียนร้อยละ  80 มีทักษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถาม เพื่ อ ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
 

นักเรียนร้อยละ  80 มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่ อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
 
 
 

 

โครงการ ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน 
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ 80 
2) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีระบบ  
ร้อยละ 80 
3) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 100 
4) ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารได้ร้อยละ 80 
5) ผู้เรียนมีทักษะกระบวรการคิด
ผลิตผลได้อย่างสร้างสรรค์ 
ร้อยละ 80 
6) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
800 คน เข้าติว O-Net 
7) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 400 คน เข้าติว Gat-Pat 
8) นักเรียนเข้าร่วมทดสอบ
ความรู้จากสถานบันต่างๆ 
จ านวน 503 คน (ประมาณ 
20 %) 

1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ 80 
2) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ  
ร้อยละ 80 
3) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 100 
4)ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารได้ร้อยละ 80 
5) ผู้เรียนมีทักษะกระบวรการ
คิดผลิตผลได้อย่างสร้างสรรค์
ร้อยละ 80 
6) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
800 คน เข้าติว O-Net 
7) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 400 คน เข้าติว Gat-
Pat 
8) นักเรียนเข้าร่วมทดสอบ
ความรู้จากสถานบันต่างๆ 
จ านวน 503 คน (ประมาณ 
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9) นักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน
ความเป็นเลิศ จ านวน 250 คน 
(ประมาณ 10%) 
10) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการการวิจัยได้ร้อยละ 80 
11) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู ้
 

20 %) 
9) นักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน
ความเป็นเลิศ จ านวน 250 คน 
(ประมาณ 10%) 
10) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการการวิจัยได้ร้อยละ 80 
11) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู ้
 

 
 
 

โครงการ ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1) ครูมีความรู้ความสารถในการ
พัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 90 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

1) ครูมีความรู้ความสารถในการ
พัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 90 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  (สสวท) 

1) จัดการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ปีละ 1 
ห้องเรียน (นักเรียน 30 คน) 
2) พัฒนาครูให้จัดการเรียนการ
สอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์          
ร้อยละ 80 
3) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีระบบ  
ร้อยละ 80 
4) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 100 

1) จัดการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ปีละ 1 
ห้องเรียน (นักเรียน 30 คน) 
2) พัฒนาครูให้จัดการเรียนการ
สอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์          
ร้อยละ 90 
3) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ  
ร้อยละ 80 
4) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 100 
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การท าวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสามารถด าเนินการ
วิจัยได้ร้อยละ 70 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ได้ร้อยละ 70 
 

1) ครูและบุ คลากรท างก าร
ศึ ก ษ า ใน โร ง เรี ย น ส าม าร ถ
ด าเนินการวิจัยได้ร้อยละ 90 
2) ค รูและบุ คลากรท างก าร
ศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 90 
 

พัฒนาและส่งเสริมงานอนามัย
โรงเรียน 

คุณภาพนักเรียน  และบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคนมีสุขภาพท่ีดีท้ัง
ทางร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 
100 

คุณภาพนักเรียน  และบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคนมีสุขภาพท่ีดีท้ัง
ทางร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา I.C.T. 
และศูนย์ส่ือไร้พรมแดน 

1) นักเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
จ านวน  2,248  คน เข้าร่วม
กิจกรรมและ ได้รับการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ
100   
2) ครูอาจารย์ ทุกคน  เข้าร่วม
กิจกรรม และได้รับการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 
100 

1) นักเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
จ านวน  2,248  คน เข้าร่วม
กิจกรรมและ ได้รับการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ
100   
2) ครูอาจารย์ ทุกคน  เข้าร่วม
กิจกรรม และได้รับการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 
100 
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ส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย และ
แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

1)  นักเรียน ร้อยละ90  ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
2)  นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนา เป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความ
เป็นผู้น า และมีจิตสาธารณะ 
3)  นักเรียน ร้อยละ90 เป็นคนดี
สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  
4)  นักเรียน ร้อยละ90 มีค่านิยม
ท่ีดีงามแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบ  และรู้จักแสดงความ
เคารพตามแบบแผนวัฒนธรรม 
 

1)  นักเรียน ร้อยละ90  ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน 
2)  นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนา เป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความ
เป็นผู้น า และมีจิตสาธารณะ 
3)  นักเรียน ร้อยละ90 เป็นคนดี
สามารถด ารงตนในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
4)  นักเรียน ร้อยละ90 มี
ค่านิยมท่ีดีงามแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบ  และรู้จักแสดง
ความเคารพตามแบบแผน
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 1) นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ด้านคุณภาพ  นักเรียนร้อยละ 
80 มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี
ก าหนดไว้ 
 

1) นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ด้านคุณภาพ  นักเรียนร้อย
ละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 100 ยอดเยี่ยม 
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 100 ยอดเยี่ยม 
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ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

100 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 100 ยอดเยี่ยม 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 100 ยอดเยี่ยม 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 100 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย (รวม) 100 ยอดเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดประชุมคณะครู   คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินการ
รายงานประจ าปีการศึกษาท่ีผ่านมา   ได้น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมาวิเคราะห์  เพื่อ
ปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดท ารายงานคุณภาพภายในประจ าปี  และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ   โรงเรียนมีค าส่ังแต่งต้ังคณะด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครูและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  โดยแต่งต้ังตามมาตรฐานการศึกษา
ท่ีโรงเรียนก าหนด  มีแผนงานพัฒนาโรงเรียนซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าโดยน าผลจากการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกมาใช้ในการวางแผน  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผน  และมีการประเมินคุณภาพภายในก่อนส้ินปีการศึกษา  เพื่อน าผลการประเมินมา
จัดท าเป็นรายงานน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  มีการติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินงาน  ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   

 โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของโรงเรียนจากนักเรียนและผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา
ของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน  
 
2. ผลการพัฒนา  
  2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน                   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน
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ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
  2.2 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิ สัย ทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา                       
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการในแต่ละปีการศึกษา                        
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสีย                             
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  
  2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
  2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                      
ท่ีเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา แนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  
  2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมา-                   
ภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้
สถานศึกษามี ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีมี คุณภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา การพัฒนาครู บุคลากร                    
ทางการศึกษา จ านวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของ เครือข่ายในการวางแผน 
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา                
ท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็น ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน  
  2.8  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
3.จุดเด่น  
 3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน  ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ในการพัฒนาโรงเรียน 
 3.3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้     
4. จุดควรพัฒนา 
           สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ สนับสนุน ส่งเสริมด้านต่างๆในการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ น 
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โครงการ ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน 
 บริหารงานวิชาการ 1) มีการนิเทศภายในวิชาการ และ

นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ
ครั้ง 
2) มีเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาครบทุกตัวช้ีวัด 

1) มีการนิเทศภายในวิชาการ 
และนิเทศการสอนภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ร้อยละ 100 
2) มีเอกสารเพื่อรองรับการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาครบ 

 

โครงการ ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน 
    นิเทศการสอน 1) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการ

สอน ร้อยละ 100 
2) นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนก าหนดไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
 
 

1) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการ
สอน ร้อยละ 100 
2) นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1) จัดการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของครูภาค
เรียนละ 1  ครั้ง 
2) จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานตามบาทบาทหน้าท่ี  
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 
ความเคล่ือนไหว นวัตกรรมทาง
การศึกษา  สวัสดิการต่าง ๆ  
ให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา     
3) จัดศึกษาดูงานเปรียบเทียบใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
ละ 2  ครั้ง  จ านวน  150  คน 
4) ส่งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา
เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

1) จัดการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของครูภาค
เรียนละ 1  ครั้ง 
2) จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานตามบาทบาทหน้าท่ี  
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 
ความเคล่ือนไหว นวัตกรรมทาง
การศึกษา  สวัสดิการต่าง ๆ  
ให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา     
3) จัดศึกษาดูงานเปรียบเทียบใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
ละ 2  ครั้ง  จ านวน  150  คน 
4) ส่งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา
เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
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การเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม 
 

การเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน 
พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1) งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีระบบ 
สามารถติดตามงาน และส่งต่อไป 
ร้อยละ 90 
2) คณะกรรมการในแต่ละ
ระดับช้ัน จ านวน 6 ระดับ ได้
ด าเนินงานและกิจกรรมร่วมกนั 
ช่วยเหลือโรงเรียนทุกด้าน  
ร้อยละ  80 
3 ) มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท่ี เป็ น
เครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับช้ัน 
จ านวน 6 ระดับช้ัน 
และมี สัมพั น ธภาพ ท่ี ดี ต่อกั น
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง 
และโรงเรียนกับชุมชน   
ร้อยละ  80 
4 ) อาจารย์ ท่ีปรึกษาทุกคนได้
เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับ 
การดูแลและช่วยเหลือ 
 

1) งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีระบบ 
สามารถติดตามงาน และส่ง
ต่อไป ร้อยละ 90 
2) คณะกรรมการในแต่ละ
ระดับช้ัน จ านวน 6 ระดับ ได้
ด าเนินงานและกิจกรรมร่วมกนั 
ช่วยเหลือโรงเรียนทุกด้าน  
ร้อยละ  80 
3 ) มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท่ี เป็ น
เครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับช้ัน 
จ านวน 6 ระดับช้ัน 
และมี สัมพันธภาพ ท่ี ดี ต่อกัน
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง 
และโรงเรียนกับชุมชน   
ร้อยละ  80 
4) อาจารย์ ท่ีปรึกษาทุกคนได้
เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับ 
การดูแลและช่วยเหลือ 
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จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
การประชุมเครือข่าย 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มากกว่า 2 

ครั ง/ภาคเรียน 
2 ครั ง/ 

ภาคเรียน 
1 ครั ง/ 

ภาคเรียน 
ไม่ได้มีส่วนร่วม 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน √       
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง √       

การนิเทศติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การ
อบรม
และ
พัฒนา
ครู 

      
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
 

 ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

3.1   จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

93.75 ยอดเย่ียม 

จ านวนครั งที่ครูได้รับการพัฒนา 
มากกว่า 
2 ครั ง/

ภาคเรียน 

2 ครั ง/ 
ภาค
เรียน 

1 ครั ง/ 
ภาคเรียน 

ไม่ได้มี
ส่วนร่วม 

จ านวนครูประจ าการ (115 คน) 115  -  - -  

100%

ค่าร้อยละสรุปผลการนิเทศบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน ไม่เคยได้รับการนิเทศ



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessent Report : SAR) 
 

30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

3.2   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ 100 ยอดเย่ียม 

3.3   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 100 ยอดเย่ียม 

3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 91.75 ยอดเย่ียม 

3.5   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

100 ยอดเย่ียม 

ค่าเฉลี่ย (รวม) 96.00 ยอดเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยด าเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการ
ภาระงาน ช้ินงาน ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ครูทุกคนมีแผน            
การจัดการเรียนรู้ โครงการสอน และท าวิจัยในช้ันเรียน ก าหนดค่านิยม 12 ประการ สมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ และมีวิจารณญาณ เช่น การจัดการเรียนการสอนด้วย
โครงงาน กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการมอบหมาย
หน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน มี
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2. ผลการพัฒนา 
 1)  สนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

2)  ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3)  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
4)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และคิดเป็น  
5)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
6)  การสร้างและการรักษาส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
7)  การสร้างกฎระเบียบข้อตกลงเพื่อปรับพฤติกรรมของผู้เรียนและแก้ไขปัญหาในห้องเรียน  
8)  ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
9)  ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  
10)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
11)  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปพัฒนาตนเอง  
12)  มีการแลกเปล่ียน นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
3. จุดเด่น 
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 1)  มีการใช้เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 2)  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และคิดเป็น 
 3)  ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
4. จุดควรพัฒนา 
 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง      
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ น 

โครงการ ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนอัจฉริยะภาพห้องพิเศษ   
“ห้องแก้วกาญจนาและห้องเพชร
กาญจนา” 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีศักยภาพ 
ด้านวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
และเทคโนโลยีสูงขึ้น  
2.นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม
และจริยธรรมสูงขึ้น 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีศักยภาพ 
ด้านวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
และเทคโนโลยีสูงขึ้น  
2.นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม 
และจริยธรรมสูงขึ้น 

พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ 

1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ 
และได้มาตรฐานในการเรียน  
ร้อยละ 100 

1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ
และได้มาตรฐานในการเรียน 
ร้อยละ 100 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน งานแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.ครูแนะแนวได้รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกคนร้อยละ 100 

1.ครูแนะแนวได้รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกคน  ร้อยละ 100 

2.นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย สุพรรณบุรี มีทักษะ 

การเลือกศึกษาต่อ อาชีพ ส่วนตัว                  
และสังคมทุกคน  ร้อยละ 100 

2.นักเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มี
ทักษะการเลือกศึกษาต่อ อาชีพ 
ส่วนตัวและสังคมทุกคน  ร้อยละ 
100 

 
 

โครงการ ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน 
 3.นักเรียน ครู และผู้ปกครองทุก

คนได้รับการบริการด้านต่างๆ 
3.นักเรียน ครู และผู้ปกครองทุก
คนได้รับการบริการด้านต่างๆ 
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ของการเรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนว  ร้อยละ 100 

ของการเรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนว  ร้อยละ 100 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการระเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ

มาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1)  โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี ในการจัด
กิจกรรมต่าง  ๆเช่นสนามกีฬา  ห้องสมุดดิจิทัลภักดีภูวดล 
อาคารด้านการเรียนรู้ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ 
2)  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน
สอน เช่น ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
3) นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติในการเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมของกลุ่มสาระต่าง  ๆ
4) คณะครูและบุ คลากรทางการศึกษา  ผู้ ปกครอง  
นักเรียน  และชุมชนทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่น  พยายาม
และร่วมแรงร่วมใจในการสอดส่องดูแลอบรมนักเรียน  
จึงส่งผลให้การด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ 

1) โรงเรียนควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและจัดการเรียนการ
สอนให้มากยิ่งขึ้น 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2) พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้     
 
 

    สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ สนับสนุน 
ส่งเสริมด้านต่างๆในการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 
 
 
 
 

 
 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1)  มีการใช้เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
2)  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และคิดเป็น 
3)  ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและมีข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 
 

         ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง      

 

แผนปฏิบัติงาน สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา(STEM Education) 
 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมตามโครงการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมตามโครงการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ นักเรียนร้อยละ  80 มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถาม เพื่ อ ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
 

นักเรียนร้อยละ  80 มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่ อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ 80 
2) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีระบบ  
ร้อยละ 80 
3) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 100 
4) ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารได้ร้อยละ 80 
5) ผู้เรียนมีทักษะกระบวรการคิด
ผลิตผลได้อย่างสร้างสรรค์ 
ร้อยละ 80 
6) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
800 คน เข้าติว O-Net 
7) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 400 คน เข้าติว Gat-Pat 
8) นักเรียนเข้าร่วมทดสอบ
ความรู้จากสถานบันต่างๆ 

1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ 80 
2) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ  
ร้อยละ 80 
3) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 100 
4)ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารได้ร้อยละ 80 
5) ผู้เรียนมีทักษะกระบวรการ
คิดผลิตผลได้อย่างสร้างสรรค์
ร้อยละ 80 
6) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
800 คน เข้าติว O-Net 
7) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 400 คน เข้าติว Gat-
Pat 
8) นักเรียนเข้าร่วมทดสอบ
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จ านวน 503 คน (ประมาณ 
20 %) 
9) นักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน
ความเป็นเลิศ จ านวน 250 คน 
(ประมาณ 10%) 
10) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการการวิจัยได้ร้อยละ 80 
11) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู ้
 

ความรู้จากสถานบันต่างๆ 
จ านวน 503 คน (ประมาณ 
20 %) 
9) นักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน
ความเป็นเลิศ จ านวน 250 คน 
(ประมาณ 10%) 
10) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการการวิจัยได้ร้อยละ 80 
11) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู ้
 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1) ครูมีความรู้ความสารถในการ
พัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 90 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

1) ครูมีความรู้ความสารถในการ
พัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 90 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  (สสวท) 

1) จัดการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ปีละ 1 
ห้องเรียน (นักเรียน 30 คน) 
2) พัฒนาครูให้จัดการเรียนการ
สอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์          
ร้อยละ 80 
3) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีระบบ  
ร้อยละ 80 

1) จัดการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ปีละ 1 
ห้องเรียน (นักเรียน 30 คน) 
2) พัฒนาครูให้จัดการเรียนการ
สอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์          
ร้อยละ 90 
3) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ  
ร้อยละ 80 
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4) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 100 
 

4) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 100 
 

การท าวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสามารถด าเนินการ
วิจัยได้ร้อยละ 70 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ได้ร้อยละ 70 
 

1) ครูและบุ คลากรท างก าร
ศึ ก ษ า ใน โร ง เรี ย น ส าม าร ถ
ด าเนินการวิจัยได้ร้อยละ 90 
2) ค รูและบุ คลากรท างก า ร
ศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 90 
 

พัฒนาและส่งเสริมงานอนามัย
โรงเรียน 

คุณภาพนักเรียน  และบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคนมีสุขภาพท่ีดีท้ัง
ทางร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 
100 

คุณภาพนักเรียน  และบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคนมีสุขภาพท่ีดีท้ัง
ทางร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 
100 

 

 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา I.C.T. 
และศูนย์ส่ือไร้พรมแดน 

1) นักเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
จ านวน  2,248  คน เข้าร่วม
กิจกรรมและ ได้รับการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ
100   
2) ครูอาจารย์ ทุกคน  เข้าร่วม
กิจกรรม และได้รับการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 
100 

1) นักเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
จ านวน  2,248  คน เข้าร่วม
กิจกรรมและ ได้รับการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ
100   
2) ครูอาจารย์ ทุกคน  เข้าร่วม
กิจกรรม และได้รับการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 
100 
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ส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย และ
แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

1)  นักเรียน ร้อยละ90  ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
2)  นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนา เป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความ
เป็นผู้น า และมีจิตสาธารณะ 
3)  นักเรียน ร้อยละ90 เป็นคนดี
สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  
4)  นักเรียน ร้อยละ90 มีค่านิยม
ท่ีดีงามแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบ  และรู้จักแสดงความ
เคารพตามแบบแผนวัฒนธรรม 
 

1)  นักเรียน ร้อยละ90  ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน 
2)  นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนา เป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความ
เป็นผู้น า และมีจิตสาธารณะ 
3)  นักเรียน ร้อยละ90 เป็นคนดี
สามารถด ารงตนในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
4)  นักเรียน ร้อยละ90 มี
ค่านิยมท่ีดีงามแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบ  และรู้จักแสดง
ความเคารพตามแบบแผน
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 1) นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ด้านคุณภาพ  นักเรียนร้อยละ 
80 มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี
ก าหนดไว้ 
 

1) นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ด้านคุณภาพ  นักเรียนร้อย
ละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 

 

 

แผนปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 บริหารงานวิชาการ 1) มีการนิเทศภายในวิชาการ 

และนิเทศการสอนอย่างน้อยภาค
เรียนละครั้ง 

1) มีการนิเทศภายในวิชาการ 
และนิเทศการสอนภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ร้อยละ 100 
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2) มีเอกสารเพื่อรองรับการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาครบ
ทุกตัวช้ีวัด 

2) มีเอกสารเพื่อรองรับการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาครบ 

    นิเทศการสอน 1) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการ
สอน ร้อยละ 100 
2) นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนก าหนดไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
 
 

1) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการ
สอน ร้อยละ 100 
2) นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1) จัดการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของครูภาค
เรียนละ 1  ครั้ง 
2) จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานตามบาทบาทหน้าท่ี  
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 
ความเคล่ือนไหว นวัตกรรมทาง
การศึกษา  สวัสดิการต่าง ๆ  
ให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา     
3) จัดศึกษาดูงานเปรียบเทียบใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
ละ 2  ครั้ง  จ านวน  150  คน 
4) ส่งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา
เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม 
 

1) จัดการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของครูภาค
เรียนละ 1  ครั้ง 
2) จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานตามบาทบาทหน้าท่ี  
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 
ความเคล่ือนไหว นวัตกรรมทาง
การศึกษา  สวัสดิการต่าง ๆ  
ให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา     
3) จัดศึกษาดูงานเปรียบเทียบใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
ละ 2  ครั้ง  จ านวน  150  คน 
4) ส่งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา
เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม 
 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) 
 

 

38 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1) งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีระบบ 
สามารถติดตามงาน และส่งต่อไป 
ร้อยละ 90 
2) คณะกรรมการในแต่ละ
ระดับช้ัน จ านวน 6 ระดับ ได้
ด าเนินงานและกิจกรรมร่วมกนั 
ช่วยเหลือโรงเรียนทุกด้าน  
ร้อยละ  80 
3 ) มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท่ี เป็ น
เครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับช้ัน 
จ านวน 6 ระดับช้ัน 
และมี สัมพั น ธภาพ ท่ี ดี ต่อกั น
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง 
และโรงเรียนกับชุมชน   
ร้อยละ  80 
4 ) อาจารย์ ท่ีปรึกษาทุกคนได้
เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับ 
การดูแลและช่วยเหลือ 
 

1) งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีระบบ 
สามารถติดตามงาน และส่ง
ต่อไป ร้อยละ 90 
2) คณะกรรมการในแต่ละ
ระดับช้ัน จ านวน 6 ระดับ ได้
ด าเนินงานและกิจกรรมร่วมกนั 
ช่วยเหลือโรงเรียนทุกด้าน  
ร้อยละ  80 
3 ) มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท่ี เป็ น
เครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับช้ัน 
จ านวน 6 ระดับช้ัน 
และมี สัมพันธภาพ ท่ี ดี ต่อกัน
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง 
และโรงเรียนกับชุมชน   
ร้อยละ  80 
4) อาจารย์ ท่ีปรึกษาทุกคนได้
เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับ 
การดูแลและช่วยเหลือ 
 

 

แผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนอัจฉริยะภาพห้องพิเศษ   
“ห้องแก้วกาญจนาและห้องเพชร
กาญจนา” 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีศักยภาพ 
ด้านวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
และเทคโนโลยีสูงขึ้น  
2.นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม
และจริยธรรมสูงขึ้น 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีศักยภาพ 
ด้านวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
และเทคโนโลยีสูงขึ้น  
2.นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม 
และจริยธรรมสูงขึ้น 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) 
 

 

39 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ 

1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ 
และได้มาตรฐานในการเรียน  
ร้อยละ 100 

1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ
และได้มาตรฐานในการเรียน 
ร้อยละ 100 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน งานแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.ครูแนะแนวได้รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกคนร้อยละ 100 

1.ครูแนะแนวได้รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกคน  ร้อยละ 100 

2.นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย สุพรรณบุรี มีทักษะ 

การเลือกศึกษาต่อ อาชีพ ส่วนตัว                  
และสังคมทุกคน  ร้อยละ 100 

2.นักเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มี
ทักษะการเลือกศึกษาต่อ อาชีพ 
ส่วนตัวและสังคมทุกคน  ร้อยละ 
100 

 

 

3.นักเรียน ครู และผู้ปกครองทุก
คนได้รับการบริการด้านต่างๆ 
ของการเรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนว  ร้อยละ 100 

3.นักเรียน ครู และผู้ปกครองทุก
คนได้รับการบริการด้านต่างๆ 
ของการเรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนว  ร้อยละ 100 
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ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 

1. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

2. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 

3. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแนบท้ำยประกำศโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 

4. ข้อมูลบุคลำกรครูปีกำรศึกษำ 2561 

5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนปีกำรศึกษำ  2561 

6. ปฏิทินงำนประกันคุณภำพสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

7. รำงวัลครูและนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
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ค ำส่ัง โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 

ท่ี  18  /2562 
  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 

 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
 

ด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ .ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   ท่ีก ำหนดให้              
มีกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   และถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง   โดยมีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดปีกำรศึกษำและเพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  โรงเรียนกำญจนำภิเษก - 
วิทยำลัย สุพรรณบุรี  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพสถำนศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
ปีกำรศึกษำ 2561  โดยใช้มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ ตลอดจนกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  1.1  นำยวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ   ประธำนกรรมกำร 

1.2  นำยประทีป      ประทีปทอง   กรรมกำร 
            1.3  นำงสำวสุวัธนำ   เล็กสมบูรณ์           กรรมกำร 
            1.4  นำงสำวกุหลำบ หงษ์ทอง            กรรมกำร 
  1.5  นำงศุภ์พัฒนิยำ ปรีดิวรำรัตน์   กรรมกำร 

1.6  นำงสุธำมำศ  ทวีศรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.7  นำงบุญปลูก  เขียนดี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรศึกษำ สร้ำงเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

  2.1  นำยวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ   ประธำนกรรมกำร 
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  2.2  นำยประทีป  ประทีปทอง   ท่ีปรึกษำ 
2.3  นำงสำวสุวัธนำ   เล็กสมบูรณ์           ท่ีปรึกษำ 

            2.4  นำงศุภ์พัฒนิยำ ปรีดิวรำรัตน์   ท่ีปรึกษำ 
  2.5  นำงสำวกุหลำบ หงษ์ทอง   ท่ีปรึกษำ    
            2.6  นำงปฏิมำ  ข ำเจริญ    ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำท่ี 1  

2.7  นำงสุธำมำศ  ทวีศรี    ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำท่ี 2  
2.8  นำงสำวกัญญำพร อุ่นศรี    ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำท่ี 3  
2.9  นำงสุธำมำศ  ทวีศรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.10 นำงบุญปลูก เขียนดี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

/มำตรฐำนด้ำนท่ี 1… 
มาตรฐานด้านท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ 

  2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
3) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
6) มีควำมรู้ทักษะขั้นพื้นฐำน  และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
3) กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม  
1.  นายประทีป  ประทีปทอง   ที่ปรึกษา 
2.  นางสาวสุวัธนา เล็กสมบูรณ์   ที่ปรึกษา 
3.  นำงปฏิมำ  ข ำเจริญ    ประธำนกรรมกำร 
4.  นำงกำนต์รว ี  ชูกิตติกุล   กรรมกำร 
5  นำยเทวัญ  ศรีพัชรมงคล   กรรมกำร 
6.  นำยประวิทร  ตรีเพ็ญมำลย์   กรรมกำร 
7.  นายศุภดล  ดลโสภณ   กรรมกำร  
8.  นำงนันทยำ  ดลโสภณ   กรรมกำร 
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9.  นางศิริรัตน์  แพโชติรัตนะกุล   กรรมกำร 
10.  นางรัตนา  นวีภำพ    กรรมกำร 
11. นางสาวส าเรียง บัวนำค    กรรมกำร 
12. นางสาวเบญญา สุขำทิพยพันธุ์   กรรมกำร 
13. นำยคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม   กรรมกำร 
14. นายธนัช  อินทแสน   กรรมกำร 
15. นำยรังสันต์ิ  บุญเทียน   กรรมกำร 
16. นำงกำนต์มณี คงเกื้อ    กรรมกำร 
17. นำงสำวชญำภำ พินิจกำร   กรรมกำร 
18. นำงภัทรวดี  บุญเช้ือ    กรรมกำร 
19. นำงกันนิกำ  อนุช    กรรมกำร 
20. นำยยุทธนำ  อิ่มทรัพย์   กรรมกำร 
21. นำงบุศรำ  อิ่มทรัพย์   กรรมกำร 
22. นำยธนัทพล  คุณำวิศรุต   กรรมกำร 
23. นำยจตุพร  เคนผำพงษ์   กรรมกำร 
24. นำงสำวนัทชลิดำ พุ่มก๋ง    กรรมกำร 
25. นางสำวปานน้อย แพ่งบรรเทำ   กรรมกำร 
26. นำงสำวศศิวิมล นำคสุวรรณ   กรรมกำร 
27. นำงอัญณิกำร ์ ตู้พิจิตร    กรรมกำร 
28. นำงสำวอรนุช ซำบุตร    กรรมกำร 
29. นำงสำวอรุณีย์ พิทักษ์    กรรมกำร 
30. นำงรุจจิรัช  ภักมี    กรรมกำร 
31. นำงสำวชนกกมล เนียมวรรณ์   กรรมกำร 
32. นำยวิศรุต  ศรีนวล    กรรมกำร 
33. นำงสุนันทำ  มูลน้ ำอ่ำง   กรรมกำร 
34. นำงสำวณภัทธิรำ เจริญวิมล   กรรมกำร 
35. นายเฉลิมยศ  ญำดี    กรรมกำร 
36. นำงสำวสุพรรณษำ พวงวงษ ์   กรรมกำร 
37. นางสาวครองขวัญ ฉิมณรงค์   กรรมกำร 
38. นางสาวทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล   กรรมกำร 
39. นำงสำวสำนิตย์ คงปรีพันธุ ์   กรรมกำร 
40. นำยกฤษฎำ  บัวศรี    กรรมกำร 
41. นำงสำววำสิตำ มีทองค ำ    กรรมกำร 
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 42. นำงค ำศรี  สร้อยสุวรรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 43. นำงสำวธนำรัตน ์ คงแจ่ม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ หัวหน้ำมำตรฐำนมอบหมำยหน้ำท่ีให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดได้เก็บรวบรวม  วิเครำะห์ข้อมูล

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในมำตรฐำนท่ี 1 เป็นเชิงประจักษ์ 2 ครั้ง/ภำคเรียน  รวมท้ังสรุปผลกำร
ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำให้กับงำนประกันคุณภำพสถำนศึกษำ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  และทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  

  1.  นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์    ที่ปรึกษา 
2.  นำงสุธำมำศ  ทวีศรี     ประธำนกรรมกำร  
3.  นำยธงชำญ  ภูฆัง     กรรมกำร 
4.  นำยวิชำ  อุ่นวรรณธรรม    กรรมกำร 
5.  นำงประภำเพ็ญ ชูประเสริฐ    กรรมกำร 
6.  นำงวรรณดี  ทิวำวงษ์     กรรมกำร 
7.  นำงบังอร  จ ำปำเงิน    กรรมกำร 
8.  นำงสำวชนิดำ ลิมป์รัชดำวงศ์    กรรมกำร 
9.  นำงสำวแสงเดือน เขียวฉอ้อน    กรรมกำร 
10. นำงสำวอรุณี  อรเอี่ยม     กรรมกำร 
11. นำยสุพล  อุทรทวิกำร ณ อยุธยำ   กรรมกำร 
12. นำยธีทัต  ด้วยคุ้มเกล้ำ    กรรมกำร 
13. นำงอริญรดำ  จับทอง     กรรมกำร 
14. นำงสุนทรำภรณ์ อุ่นวรรณธรรม    กรรมกำร 
15. นำงวัฒนำ  ถอยวิลัย     กรรมกำร 
16. นำงสำวศศิประภำ ยำวีระ     กรรมกำร   
17. นำงวันเพญ็  กิติชัยชำญ    กรรมกำร 
18. นำงนวพร  จุยประเสริฐ    กรรมกำร 
19. นำงญำณิศำ  มีทองค ำ     กรรมกำร 
20. นำงพิชญำ  จริยบุณสุข    กรรมกำร 



44 
 

 
 

21. นำงสำวสวลี  มะยุรำ     กรรมกำร 
22. นำยสนชัย  ศรีโมรำ     กรรมกำร 
23. นำงสำวธันยสร ศรีธัญญำ    กรรมกำร 
24. นำงสำววรัทภส์ณิชำ ล้ ำเลิศธนกุล    กรรมกำร 
25. นำงสำววำสนำ ล้อมวงษ์     กรรมกำร 
26. นำยบัณฑิต  ขอสกุล     กรรมกำร 
27. นำงกัญญำภัทร ค ำภิภำค    กรรมกำร 
28. นำงณัฐหทัย  เรือนทอง    กรรมกำร 
29. นางสาวสร้อยสุณี ม่วงพันธ ์    กรรมกำร 
30. นำงสำวผกำกรอง เอี่ยมป้ัน     กรรมกำร 
31. นำงสำวสุปวีร์ วิริยวุฒิวงศ์    กรรมกำร 
32. นางสาวลัลน์ลลิต แย้มดีเลิศ    กรรมกำร 
33. นำยภิภพ  หำรสุโพธ์    กรรมกำร  

 34. นำยกนกศักดิ์ เท่ียงตรง    กรรมกำร 
35. นางสาวฉัฐมำภรณ์ ชำวห้วยหมำก    กรรมกำร 
36. นำงสำวธัญญ์ธีมำ ทรัพย์อินทร์    กรรมกำร 
37. นางสาวเนตรนภิส สุขปล่ัง     กรรมกำร 
38. นำงสำวอำภำภรณ์ บุญอนันท์    กรรมกำร 
39. นางสาวนรีรัตน ์ คงชาตรี     กรรมกำร 
40. นำงสำวพนิดำ สุวรรณเวช    กรรมกำร 
41. นำยณัฐวุฒิ  ทัพหนุน     กรรมกำร 
42. นำยปวรรษวงศ์ ถอยวิลัย     กรรมกำร 

 43. นำงเพ็ญประภำ นันทนำสิทธิ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 44. นำงสำวณิชชำ พลเสน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ หัวหน้ำมำตรฐำนมอบหมำยหน้ำท่ีให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดได้เก็บรวบรวม  วิเครำะห์ข้อมูล
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในมำตรฐำนท่ี 2 เป็นเชิงประจักษ์ 2 ครั้ง/ภำคเรียน  รวมทั้งสรุปผลกำร 
ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำให้กับงำนประกันคุณภำพสถำนศึกษำ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  

 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 

3.1  จัดกำรเรียนด้วยกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
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3.5  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.   นางสาวกุหลาบ  หงษ์ทอง   ที่ปรึกษา    

 2.   นำงสำวกัญญำพร  อุ่นศรี    ประธำนกรรมกำร 
        3.   นำงสำวศนิชำ    คุ้นประเสริฐ   กรรมกำร 
 4.   นำงรวีวรรณ  จันทร์จริยำกุล   กรรมกำร 
 5.   นำงสำวส ำเนียง  อรุณรุ่ง    กรรมกำร 
 6.   นำงสำวชนิดำ  ลิมป์รัชดำวงศ์   กรรมกำร 
 7.   นำยณรงค์เดช  สุนทรเนตร   กรรมกำร 
 8.   นำงกำญจนำ  เทพคุณ    กรรมกำร 
 9.   นางสาวอรทัย  แต่งงำม    กรรมกำร 
 10.  นำยนิทัศน์   เอี่ยมสอำด   กรรมกำร 
 11.  นางส าเริง   พิมพ์พันธุ ์   กรรมกำร 
 12.  นำงดวงพร   อุทรทวิกำร ณ อยุธยำ  กรรมกำร 
 13.  นางสาวอรภัสสร์  โพธิ์ไพจิตร   กรรมกำร 
 14.  นำงทัศนำรินทร์  นกสกุล    กรรมกำร 
 15.  นำยธนพัฒน ์  มุขโต    กรรมกำร 
 16.  นำงอภิรดำ  มุขโต    กรรมกำร 
 17.  นายอาทิตย์  เอกลำภ    กรรมกำร 
 18.  นายจักรวัฒน ์  อ่ ำพุทรำ    กรรมกำร 
 19.  นำยธนัทพล  คุณำวิศรุต   กรรมกำร 
 20.  นำยอำศเรศ  กุญชร  ณ  อยุธยำ  กรรมกำร 
 21.  นางกัญญาภัทร  ค ำภิภำค   กรรมกำร 
 22.  นำงสำวขนิษฐำ  ปำนชำ    กรรมกำร 
 23.  นำยทัศนัย   บุญลือ    กรรมกำร 
 24.  นางสาวศศิประภา  กำฬภักดี   กรรมกำร 
 25.  นำงรุจจิรัช   ภักมี    กรรมกำร 
 26.  นำงสำวรษิกำ  น้ ำใจดี    กรรมกำร 
 27.  นำงสำวิตรี   ถีระแก้ว    กรรมกำร 
 28.  นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์   กรรมกำร 
 29.  นำงสำวนิศำชล  ประทีปทอง   กรรมกำร 
 30.  นำงสำวถิรดำ  สังข์วรรณะ   กรรมกำร 
 31.  นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช    กรรมกำร 
 32.  นำยเอกพงษ์  บุญญะอุทธยำน   กรรมกำร 
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 33.  นางสาวณัฐวดี  ธำตุดี    กรรมกำร 
 34.  นำงสำวกิ่งกำญจน ์  เชวงภักดีเวทย์   กรรมกำร 
 35.  นำยธนพัฒน ์  ล้ิมไพบูลย์   กรรมกำร 
 36.  นายปิยะณัฐ  บ่อพิมำย   กรรมกำร 
 37.  นางสาวนิชาภา  เดชบุญ    กรรมกำร  
 38.  นำยธนำคำร  ธนำวิวัฒน ์   กรรมกำร 
 39.  นำงสำวปิยนันท์  ปิ่นวิเศษ    กรรมกำร 
 40.  นำงสำวนฤมล  มีมุข    กรรมกำร 
 41.  นำยภธรเดช  วสุวีรกร    กรรมกำร 
 42.  นำงสำววำสนำ  ล้อมวงษ์    กรรมกำร 
 43.  นำงรุจจิรัช   ภักมี    กรรมกำร 
 44.  นำงสำวสรำญจิตร  วงษ์ทองดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 45.  นำงสำวปำรวัณ  รัตนทองคง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ หัวหน้ำมำตรฐำนมอบหมำยหน้ำท่ีให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดได้เก็บรวบรวม  วิเครำะห์ข้อมูล
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในมำตรฐำนท่ี 3 เป็นเชิงประจักษ์ 2 ครั้ง/ภำคเรียน  รวมท้ังสรุปผลกำร
ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำให้กับงำนประกันคุณภำพสถำนศึกษำ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  

 
3. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในมีหน้าที่ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ  

1. นำงสุธำมำศ   ทวีศรี    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปฏิมำ   ข ำเจริญ    กรรมกำร 
3. นำงสำวมณีรัตน์  พรหมใจรักษ์   กรรมกำร 
4. นำงประภำเพ็ญ  ชูประเสริฐ   กรรมกำร 
5. นำงวันเพ็ญ   กิติชัยชำญ   กรรมกำร 
6. นำยธงชำญ   ภูฆัง    กรรมกำร 
7. นำยวิชำ   อุ่นวรรณธรรม   กรรมกำร 
8. นำงบังอร   จ ำปำเงิน   กรรมกำร 
9. นำงสำวชนิดำ   ลิมป์รัชดำวงศ์   กรรมกำร 
11. นำงบุญปลูก   เขียนดี    กรรมกำร 
12. นางค าศรี   สร้อยสุวรรณ์   กรรมกำร 
13. นางสาวรษิกา  น้ ำใจดี    กรรมกำร 
14. นำงสำวิตรี   ถีระแก้ว    กรรมกำร 
15. นำงสำวชนกกมล  เนียมวรรณ์   กรรมกำร 
16. นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์   กรรมกำร 
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17. นำงสำวนิศำชล  ประทีปทอง   กรรมกำร 
18. นำงสำวณิชชำ  พลเสน    กรรมกำร 
19. นำงสำวพนิดำ  สุวรรณเวช   กรรมกำร 
20. นำงสำวกนกกร  ไร่คลองครุ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
21. นำงสำวธนำรัตน ์  คงแจ่ม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ ประสำนงำนกำรจัดเก็บข้อมูลและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  

4. ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานออนไลน์  มีหน้าที่ ดูแลระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนออนไลน์   
  1.  นำยอำทิตย์   แก้วรุ่งเรือง   ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำงเพ็ญประภำ  นันทนำสิทธิ์   กรรมกำร 
  3.  นางสาวพิมพิมล  จรเข้    กรรมกำร  
  4.  นำยบุญชู   กระฉอดนอก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  5.  นำยภธรเดช   วสุวีรกร    ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  เก็บรวมรวมและเผยแพร่ข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนได้รับทรำบข้อมูลท่ีเป็นเทคโนโลยีสำรสนเทศออนไลน์ 
 

ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับค ำส่ังแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี เพื่อเป็นประโยชน์ของ
โรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป  

    ส่ัง   ณ  วันท่ี   18   เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562 
 

 

 
 

 (นำยวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 

2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหำคม 2561 ประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับ

กำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำ ขั้น

พื้นฐำน ประกอบกับนโยบำยกำรปฏิรูประบบกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำน

กำรศึกษำ  

 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  จึงประกำศกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
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   ประกำศ ณ วันท่ี   14    มกรำคม   พ.ศ. 2562 

 

    

 

ลงช่ือ...........................................................                     ลงช่ือ............................................................... 

            (   นำยสรชัด  สุจิตต์   )                                            (นำยวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ) 

 ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ 

 2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและ

แก้ปัญหำ 

 3) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

 4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 6) มีควำมรู้ทักษะขั้นพื้นฐำน  และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  

 2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

 3) กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

 4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  และทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 

3.1   จัดกำรเรียนด้วยกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

3.3   มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

3.5   มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
................................ 

โดยท่ีมีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำรปะกันคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ.  2553  
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสองท่ีก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนในกำร
พัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต  รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำโรงเรียนกำญจนำ
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ภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี จึงปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และได้ก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำร
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน   
ผู้ปกครองโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำร
ประเมินคุณภำพภำยในและเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำน  โรงเรียนจึงได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 

ประกำศ  ณ  วันท่ี    14   มกรำคม  พ.ศ.  2562 

 

 

 

 
ลงช่ือ..................................................                     ลงช่ือ.............................................................  

       (    นำยสรชัด  สุจิตต์    )                                         (นำยวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ) 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
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 1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ 100 
 2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น

และแก้ปัญหำ 
100 

 3) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 100 
 4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 65.56 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 71.91 
 6) มีควำมรู้ทักษะขั้นพื้นฐำน  และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 100 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  87.42 
 2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 87.42 
 3) กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 87.42 
 4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 100 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 4 
2.2 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 4 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
4 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 4 
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 4 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 4 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย  
3.1   จัดกำรเรียนด้วยกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4 
3.2   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 4 
3.3   มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 4 
3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 4 
3.5   มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนรู ้
4 

อ้ำงอิง : แผนกลยุทธ์ ปี 59-61 และ แบบสอบถำมกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตฐำนกำรศึกษำ ปี 2561 
ระดับคุณภำพแบ่งเป็น 5 ระดับ  มีดังนี้ 
5 ยอดเย่ียม = 100-91  4 ดีเลิศ = 90-81   3 ดี = 80-71   2 ปำนกลำง = 70-61  1 ก ำลังพัฒนำ = ต่ ำกว่ำ 60   
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4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2561 

ครูประจ าการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชา เอก 

สอนชั้น/จ านวน

คาบ 

จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ปี 

1. นำงอรสำ  นำคใหม่ 59 37 คศ. 3 ปริญญำตร ี คณิตศำสตร์ ม.3 40 

2. นำงญำณิศำ  มีทองค ำ 50 22 คศ. 3 ปริญญำโท กำรสอนคณิตศำสตร์ ม.1 40 

3. นำยวิชำ  อุ่นวรรณธรรม 55 33 คศ. 3 ปริญญำตร ี คณิตศำสตร์ ม.3 40 

4. นำงสุนทรำภรณ์  อุ่นวรรณธรรม 55 27 คศ. 3 ปริญญำตร ี คณิตศำสตร์ ม.2 40 

5. นำยธีทัต  ด้วยคุ้มเกล้ำ 54 30 คศ. 3 ปริญญำตร ี วัดผลกำรศึกษำ ม.2 40 

6. นำงปฏิมำ  ข ำเจริญ 53 29 คศ. 3 ปริญญำโท หลักสูตรและนิเทศ ม.3 40 

7. นำงอภิรดำ  มุขโต 35 8 คศ. 2 ปริญญำโท กำรวิจัยและสถิติ 

ทำงกำรศึกษำ 

ม.4, ม.6 40 

8. นำงบุศรำ  อิ่มทรัพย์ 40 17 คศ. 2 ปริญญำโท กำรสอนคณิตศำสตร์ ม.3 40 

9. นำงสำวสรำญจิตร  วงษ์ทองดี 34 8 คศ. 1 ปริญญำโท กำรวิจัยและสถิติ 

ทำงกำรศึกษำ 

ม.5, ม.6 40 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชา เอก 

สอนชั้น/จ านวน

คาบ 

จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ปี 

10. นำงสำวกัญญำพร  อุ่นศร ี 52 26 คศ. 3 ปริญญำตร ี คณิตศำสตร์ ม.4 40 

11. นำงสำวปำรวัณ  รัตนทองคง 27 3 คศ.1 ปริญญำตร ี คณิตศำสตร์ ม.4 40 

12. นำงสำววำสนำ  ล้อมวงษ์ 37 14 คศ. 2 ปริญญำโท กำรสอนคณิตศำสตร์ ม.5 40 

13. นำยธนพัฒน์  ล้ิมไพบูลย์ 26 2 ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี คณิตศำสตร์ ม.1 40 

14. นำงสำวนิขำภำ  เดชบุญ 24 2 ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี กำรสอนคณิตศำสตร์ ม.5, ม.6 40 

15. นำงรุจจิรัช  ภักมี 31 8 คศ.2 ปริญญำโท หลักสูตรและกำรสอน ม.4, ม.5 40 

15.  นำงสำวสร้อยสุณี  ม่วงพันธ ์ 28 - ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี คณิตศำสตร์ ม.2 40 

 

ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ วุฒ ิ วิชา เอก สอนชั้น/จ านวน จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับ
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คาบ การพัฒนา/ปี 

1. นำงสำวณัฐชำภัทร   เขียวลือ 24 ปริญญำตรี คณิตศำสตร ์ ม.1 40 

2. นำยพีระศักด์ิ  ธรรมำวุฒิ 26 ปริญญำตรี สถิติประยุกต์ - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ครูประจ าการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก คาบสอน/
สัปดาห์ 

จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมง 
ที่ครูได้รับการอบรม

พัฒนาวิชาชีพ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก คาบสอน/
สัปดาห์ 

จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมง 
ที่ครูได้รับการอบรม

พัฒนาวิชาชีพ 
9 นำงกัญญำภัทร ค ำภิภำค 36 12 ค.ศ.2 ปริญญำโท บริหำรกำรศึกษำ ม.4/22 20 ช่ัวโมง 

1 นำงรวีวรรณ  จันทร์จริยำกุล 59 37 ค.ศ.3 ปริญญำโท กำรสอนเคมี ม.4 20 ช่ัวโมง 

2 นำงสำวแสงเดือน เขียวฉอ้อน 58 28 ค.ศ.3 ปริญญำตร ี เคมี ม.5 / 18 คำบ 20 ช่ัวโมง 

3 นำยรังสันต์ิ บุญเทียน 56 31 ค.ศ. 3 ปริญญำตร ี วิทยำศำสตร์ท่ัวไป ม.6. ม.3.  

20. คำบ 

20 ช่ัวโมง 

4 นำยคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม 52 24 ค.ศ.3 ปริญญำตร ี ฟิสิกส์ ม.4-6/20 คำบ 20 ช่ัวโมง 

5 นำงส ำเริง  พิมพ์พันธุ ์ 51 27 ค.ศ.3 ปริญญำตร ี วิทยำศำสตร์ท่ัวไป ม1,ม2/18 คำบ 20 ช่ัวโมง 

6 นำงสำวอรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร 45 21 ค.ศ.3 ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ศึกษำ(เคมี) ม.2,ม.6/21คำบ 20 ช่ัวโมง 

7 นำยธนพัฒน์  มุขโต 39 13 ค.ศ.2 ปริญญำโท กำรบริหำรกำรศึกษำ ม.4,ม.5ม.6 20 ช่ัวโมง 

8 นำงสำวขนิษฐำ ปำนชำ 37 7 ค.ศ.1 ปริญญำโท เคมี ม.3,4,5/22 20 ช่ัวโมง 
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10 นำงสำวศศิวิมล นำคสุวรรณ 33 ค ค.ศ. 1 ปริญญำโท วิทยำศำตร์ศึกษำ ม.3 /17 คำบ 

ม.6/6คำบ 

20 ช่ัวโมง 

11 นำงสำวิตรี ถีระแก้ว 33 7 ค.ศ.1 ปริญญำโท เคมีอินทรีย์ ม.1/12คำบ ,ม.

4/4 คำบ ,ม.

6/6 คำบ 

20 ช่ัวโมง 

12 นำงสำวนันท์นรญิ พิสิฐรัชต์ 33 8 ค.ศ.2 ปริญญำโท ฟิสิกส์ ม.4, ม.5 , ม.6 

/ 22 คำบ 

20 ช่ัวโมง 

13 นำงอัญณิกำร์ ตู้พิจิตร 33 5 คศ.1 ปริญญำโท ชีววิทยำ ม.1,ม.4,ม.5/21

คำบ 

20 ช่ัวโมง 

14 นำงสำวรษิกำ น้ ำใจดี 33 10 คศ.2 ปริญญำโท วิทยศำสตร์ ม.2,ม.3/21 

คำบ 

20 ช่ัวโมง 

15 นำงสุธำมำศ ทวีศรี 30 7 ค. ศ. 1 ปริญญำโท นวัตกรรมหลักสูตรและ

กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ม. 6 ,ม. 5 /21 

คำบ 

20 ช่ัวโมง 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก คาบสอน/
สัปดาห์ 

จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมง 
ท่ีครูได้รับการอบรม

พัฒนาวิชาชีพ 
16 นำงสำวกิ่งกำญจน์ เชวงภักดีเวทย ์ 27 4 ค.ศ.1 ปริญญำตร ี วิทยำศำสตร์ ชีววิทย 

กศบ.5 ปี 

ม.1 , ม.6 / 21 

คำบ 

20 ช่ัวโมง 

17 นำยปิยะณัฐ บ่อพิมำย 26 1 ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี ฟิสิกส์ ม3, ม.4, ม.5/ 

22คำบ 

20 ช่ัวโมง 

18 นำงสำวปิยนันท์ ปิน่วิเศษ 25 2 ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี เกษตรและส่ิงแวดล้อม

ศึกษำ 

ม.1 /22 คำบ 20 ช่ัวโมง 

19 นำยวิศรุต  ศรีนวล 33 8 ค.ศ.2 ปริญญำโท ฟิสิกส์ ม.6/22 20 ช่ัวโมง 

 

ครูอัตราจ้าง 

ล ำดับ ช่ือ – สกุล อำยุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งท่ีครูได้รับกำร
อบรมพัฒนำวิชำชีพ 

 นำงสำวธนำรัตน์  คงแจ่ม 23       
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ครูประจ าการ 
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ล ำดับ ช่ือ – สกุล อำยุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้ง/ช่ัวโมงท่ีครู
ได้รับ กำรอบรมพัฒนำ

วิชำชีพ 
1. นำงวัฒนำ  ถอยวิลัย 59 31 คศ.3 ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ 21 33 

  2. 
นำงสำวศนิชำ  คุ้นประเสริฐ 57 27 คศ.3 คม. 

กำรบริหำร

กำรศึกษำ 

21 
118 

3. นำงพิชญำ  จริยบุญสุข 56 29 คศ.3 กศ.บ. ภำษำอังกฤษ 18 49 

4. นำงกำญจนำ  เทพคุณ 56 31 คศ.3 คบ. ภำษำอังกฤษ 21 30 

5. นำงอริญรดำ  จับทอง 54 29 คศ.3 ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ 23 45 

6. 
นำงกำนต์มณี  คงเกื้อ 52 30 คศ.3 ศษ.ม. 

กำรสอน

ภำษำอังกฤษ 

19 
41 

7. นำงวรรณดี  ทิวำวงษ์ 51 25 คศ.3 คบ. ภำษำอังกฤษ 21 45 

8. นำงภัทรวดี  บุญเช้ือ 50 28 คศ.3 ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ 23 109 

9. 
นำงกันนิกำ  อนุช 44 20 คศ.3 ศศ.ม. 

เทคโนโลยี

ทำงกำรศึกษำ 

21 
57 

10. นำงสำวชนกกมล  เนียมวรรณ์ 32 8 คศ.1 ป.โท กำรสอนภำษำจีน 21 90 
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ล ำดับ ช่ือ – สกุล อำยุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งท่ีครูได้รับ 
กำรอบรมพัฒนำวิชำชีพ 

11. นำงสำวนิศำชล  ประทีป

ทอง 
32 9 คศ.2 คบ. ภำษำอังกฤษ 

23 
75 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

12. นำงสำวศศิประภำ  กำฬ

ภักด ี
32 3 คศ.1 ศศ.บ. ภำษำจีน 

23 
225 

13. นำงสำวณภัทธิรำ  เจริญวิมล 30 2 คศ.1 ศศ.บ. ภำษำญี่ปุ่น 22 45 

14. 
นำยบัณฑิต  ขอสกุล 35 8 คศ.2 ศษ.ม. 

กำรบริหำร

กำรศึกษำ 

21 
30 

15. 
นำงสุนันทำ  มูลน้ ำอ่ำง 31 2 คศ.1 ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ 

23 
45 

16. 
นำงสำวครองขวัญ ฉิมณรงค์ 28 1 ครูผู้ช่วย อ.บ. ภำษำเกำหลี 

22 
304 
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ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ วุฒ ิ วิชา เอก 
สอนชั้น/

จ านวนคาบ 

จ านวนคร้ัง/ชั่วโมง

ที่รับการพัฒนา/ปี 

1. Miss Jennifer Lynn MC Millin 26 Bachelor of Arts in Sociology Program Sociology ม.1 

ม.2 

 

2.  Mr. Gregory Joseph Hollis 
J.R. 

25 Bachelor of Arts  
in Political Science  Program 

Political Science ม.2 

ม.3 

 

3.  Mr. Maxwell Augustine 
Kamlongera 

28 Bachelor of Arts in Honours in English Honours in 
English 

ม.5  

4.  Miss Annette Cecilia Peter 29 Bachelor of Science in Visual Communication Visual 
Communication 

ม.2 

ม.4 

 

5.  Miss Kayo  Nitta 52 The requirements of the Japanese Teacher’s 
Course 

Japanese 
teaching 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.5 

ม.6 

 

6.  Miss Kamla Gurung 25 Bachelor of Education in Secondary 
 Science 

Education in 
Secondary 
 Science 

MEP 

ม.1 

ม.2 
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ม.3 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ วุฒ ิ วิชา เอก 
สอนชั้น/

จ านวนคาบ 

จ านวนคร้ัง/ชั่วโมง

ที่รับการพัฒนา/ปี 

7. Miss Tayla  Vernice Bloom 28 Bachelor of Business Administration In Finance and 

Operations Management 

Business 
Administration In 

Finance and 
Operations 

Management 

MEP 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

 

 

8. Mr. Syed Waqas Anjum 33 Bachelor of Arts in Sociology Program Sociology 
Program 

ม.1 

ม.4 

 

9. Miss Nikole Kristen 35 Bachelor of Arts in English Program English Program ม.1 

ม.6 

 

10. Miss Shao Wen 25 Bachelor of Arts in 

Chinese language and Literature 

Chinese language 
and Literature 

ม.3 

ม.6 

MEP 

ม.1 

ม.2 

ม.3 
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11. Mr. Jamyang   Tshering 26 Bachelors in Education Physics and 
Mathematics 

MEP 

ม.1 

ม.2 

ม.3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ วุฒ ิ วิชา เอก 
สอนชั้น/

จ านวนคาบ 

จ านวนคร้ัง/ชั่วโมง

ที่รับการพัฒนา/ปี 

12. Miss Joeanne Shube Sirri 26 Bachelor of Education Curriculum 
Studies/English 

ม.1 

ม.3 

 

13. Miss Jocelyn Lachica 
Gaudang 

53 Bachelor of Science in Computer Science Computer 
Science 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

 

ล ำดับ ช่ือ – สกุล อำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งท่ีครูได้รับ
กำรอบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำงบังอร   จ ำปำเงิน 53 30 คศ.3 คบ. อุตสำหกรรมศิลป์ , 22 
30 ช่ัวโมง 
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 ภำษำไทย 
2 นำงกรรณิกำร์  ไววิทยะ 56 35 คศ.3 คบ. 

 
คหกรรม 

 
22 30 ช่ัวโมง 

 
3 นำงสำวส ำเรียง   บัวนำค 59 36 คศ.3 ศษ.บ ,ศษ.ม 

 
ภำษำไทย  

กำรบริหำรกำรศึกษำ 
22 

30 ช่ัวโมง 
4 นำงสำวเบญญำ  สุขำทิพยพันธุ์ 58 23 คศ.3 กศ.บ , กศ.ม 

 
ภำษำไทย 18 

30 ช่ัวโมง 
5 นำงกำนต์รวี  ชูกิตติกุล 58 28 คศ.2 คบ. , ศษ.ม 

 
ภำษำไทย ,  

กำรสอนภำษำไทย 
19 

30 ช่ัวโมง 
6 นำงนวพร  น้ ำชม 52 22 คศ.3 ศษ.บ ภำษำไทย 21 

30 ช่ัวโมง 
7 นำงสำวธันยสร  ศรีธัญญำ 35 10 คศ.3 กศ.บ   ภำษำไทย 22 

30 ช่ัวโมง 
8 นำยอำทิตย์  เอกลำภ 27 4 คศ.2 คบ. , ศษ.ม 

 
ภำษำไทย, 

กำรบริหำรกำรศึกษำ 
21 

30 ช่ัวโมง 
9 นำงสำวณัฐวดี  ธำตุดี 26 3 ครูผู้ช่วย ศษ.บ กำรสอนภำษำไทย 21 30 ช่ัวโมง 

 
10 นำงสำวผกำกรอง  เอี่ยมป้ัน 30         7 ครูผู้ช่วย คบ. ภำษำไทย 21 30 ช่ัวโมง 

 
11 นำงสำวสุพรรษำ  พวงวงษ ์ 39 6 ครู ศศ.บ, ศษ.ม ภำษำไทย 21 30 ช่ัวโมง 
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ครูประจ าการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชา เอก 

สอนชั้น/

จ านวนคาบ 

จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

1 นำยณรงค์เดช  สุนทรเนตร 59 35 ครู   คศ.3 ศษ.บ. บริหำรกำรศึกษำ 18 30 ช่ัวโมง 

2 นำงสำวชนิดำ  ลิมป์รัชดำวงศ์ 53 23 ครู   คศ.3 ศษ.บ สังคมฯ 17 30 ช่ัวโมง 

3 นำงสำวอรุณี  อรเอี่ยม 54 24 ครู   คศ.3 คบ. สังคมฯ 18 30 ช่ัวโมง 

4 นำงสำวค ำศรี  สร้อยสุวรรณ์ 47 23 ครู   คศ.3 คบ. สังคมฯ 19 30 ช่ัวโมง 

5 นำงสำวส ำเนียง  อรุณรุ่ง 54 31 ครู   คศ.3 ศศ.ม. กำรสอนสังคม 20 30 ช่ัวโมง 

6 นำยสนชัย  ศรีโมรำ 54 30 ครู   คศ.3 คบ. เศรษฐศำสตร์ 18 30 ช่ัวโมง 

7 นำงสำวอรทัย  แต่งงำม 49 20 ครู   คศ.3 ศศ.ม. พลศึกษำ 18 30 ช่ัวโมง 

8 นำยธนัทพล  คุณำวิศรุต 35 9 ครู คศ.2 ศศ ม. บริหำรกำรศึกษำ 19 30 ช่ัวโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ครูอัตราจ้าง 

9 นำยอำศเรศ  กุญชร ณ อยุธยำ 33 8 ครู คศ.2 ศศ ม. บริหำรกำรศึกษำ 17 30 ช่ัวโมง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชา เอก 

สอนชั้น/

จ านวนคาบ 

จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

10 นำยเอกพงษ์  บุญญะอุทธยำน 28 2 ครู คศ.1 คบ. สังคม 22 30 ช่ัวโมง 

11 นำงสำวถิรดำ  สังข์วรรณะ 32 2 ครูผู้ช่วย ศศบ. รัฐประศำสนศำสตร์ 20 30 ช่ัวโมง 

12 นำยธนำคำร  ธนำวิวัฒน ์ 24 10  เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษำ 21 30 ช่ัวโมง 

13 นำงทัศนำรินทร์  นกสกุล 41 3 เดือน ครูผู้ช่วย ศศบ. ไทยคดีศึกษำ 22 30 ช่ัวโมง 

14 นำงสำวกนกกร  ไร่คลองคร ุ 26 3 เดือน ครูผู้ช่วย รป.บ. รัฐประศำสนศำสตร์ 22 30 ช่ัวโมง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ วุฒ ิ วิชา เอก สอนชั้น/จ านวนคาบ จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ครูประจ าการ 
ครูประจ าการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อำยุ อำยุรำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทย

ฐำนะ 
วุฒ ิ วิชำ เอก 

สอนช้ัน/จ ำนวน

คำบ 

จ ำนวนครั้ง/

ช่ัวโมงท่ีรับกำร

พัฒนำ/ป ี

1 นำงประภำเพ็ญ  ชูประเสริฐ 59 38 ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตร ี อุตสำหกรรมศิลป์ ม.4/12 4/56 

2 นำงรัตนำ  นวีภำพ 58 32 ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท กำรประเมินกำรศึกษำ ม.1,ม.3/17 4/60 

3 นำยเทวัญ  ศรีพัชรมงคล 59 36 ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตร ี อุตสำหกรรมศิลป์ ม.6/15 3/32 

4 นำยนิทัศน์  เอี่ยมสอำด 56 31 ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตร ี ออกแบบ-เขียนแบบ ม.6/16 4/48 

การพัฒนา/ปี 

1 นำงสำวนรีรัตน์  คงชำตรี 25 คบ. สังคมศึกษำ 22 30 ช่ัวโมง 

2 นำยภำนุกุล  ชำวเขำดิน 24 คบ. สังคมศึกษำ 18 30 ช่ัวโมง 
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5 นำงสำวมณีรัตน์  พรหมใจรักษ์ 53 26 
ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท 

บริหำรอำชีวะและ

เทคนิคศึกษำ ม.5/12 4/54 

6 นำงบุญปลูก  เขียนดี 50 24 ปี ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตร ี ศึกษำศำสตร์-เกษตร ม.2/15 2/82 

7 นำงเพ็ญประภำ  นันทนำสิทธิ์ 43 14 ปี 3 เดือน ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท หลักสูตรและกำรสอน ม.3,ม.5/18 3/36 

8 นำงสำวพิมพิมล  จรเข้ 35 7 ปี 6 เดือน ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท กำรบริหำรกำรศึกษำ ม.4/18 4/52 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อำยุ อำยุรำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทย

ฐำนะ 
วุฒ ิ วิชำ เอก 

สอนช้ัน/จ ำนวน

คำบ 

จ ำนวนครั้ง/

ช่ัวโมงท่ีรับกำร

พัฒนำ/ป ี

9 นำยยุทธนำ  อิ่มทรัพย์ 44 20 ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตร ี อุตสำหกรรมศิลป์ ม.2/17 4/50 

10 นำงสำวสวลี  มะยุรำ 50 22 ปี ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท กำรบริหำรกำรศึกษำ ม.1,ม.2,ม.5/18 3/80 

11 นำยอำทิตย์  แก้วรุ่งเรือง 35 7 ปี ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท กำรบริหำรกำรศึกษำ ม.1,ม.4/16 3/32 

ข้อมูลครูและบุคลากร  
ครูประจ าการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อำยุ อำยุรำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทย

ฐำนะ 
วุฒ ิ วิชำ เอก 

สอนช้ัน/จ ำนวน

คำบ 

จ ำนวนครั้ง/

ช่ัวโมงท่ีรับกำร

พัฒนำ/ป ี

12 นำยบุญชู  กระฉอดนอก 27 2 ปี 4 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี คอมพิวเตอร์ศึกษำ ม.6/18 3/36 

13 นำงอรนุช  ซำบุตร 36 1 ปี 10 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญำโท กำรบริหำรกำรศึกษำ ม.1,ม.2,ม.3/20 4/46 

14 นำงณัฐหทัย  เรือนทอง 36 1 ปี 10 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี กำรจัดกำรท่ัวไป ม.1,ม.2,ม.3/18 4/46 

15 นำยภธรเดช  วสุวีรกร 40 7 ปี 8 เดือน ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท กำรบริหำรกำรศึกษำ ม.3,ม.5/18 3/32 

16 นำงสำวนฤมล  มีมุข 24 3  เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี คอมพิวเตอร์ศึกษำ ม.1,ม.3,ม.6/18 - 

 

ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อำยุ วุฒ ิ วิชำ เอก สอนช้ัน/จ ำนวนคำบ 
จ ำนวนครั้ง/ช่ัวโมง

ท่ีรับกำรพัฒนำ/ปี 

1 นำงสำวสุปวีร์  วิริยวุฒิวงศ์ 60 ปริญญำตร ี กำรจัดกำรท่ัวไป ม.1,ม.2,ม.3,ม.5/18 1/16 
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2 นำงสำวพนิดำ  สุวรรณเวช 31 ปริญญำตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.1,ม.2,ม.3,ม.5/12 2/30 

3 นำงสำวณิชชำ  พลเสน 30 ปริญญำตร ี สำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ ม.1,ม.2,ม.3,ม.5/12 1/16 

4 นำงสำวศันสนีย์  บำเปีย 35 ปริญญำตร ี กำรบัญชี ม.1,ม.3,ม.4/17 1/16 

5 นำงสำววำสิตำ  มีทองค ำ 29 ปริญญำตร ี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ม.1/10 2/10 
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ข้อมูลครูและบุคลากร  

ครูประจ าการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานแนะแนว  

 

 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชา เอก 

สอนชั้น/

จ านวน

คาบ 

จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมงที่

รับการพัฒนา/ป ี

1. นำงศิริรัตน์       แพโชติรัตนะกุล 58 ปี 37 ปี คศ.3 ปริญญำตร ี กำรแนะแนว ม.1,ม.5 40 

2. นำงนันทยำ       ดลโสภณ  58 ปี 34 ปี คศ.3 ปริญญำตร ี กำรแนะแนว ม.2,ม.4 40 

3. นำงสำวชญำภำ  พินิจกำร 49 ปี 24 ปี คศ.3 ปริญญำโท จิตวิทยำและกำรแนะ

แนว 

ม.6 40 

4. นำงสำวอรุณีย์   พิทักษ์ 33 ปี 9 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี กำรแนะแนว ม.3,ม.5 40 
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ข้อมูลครูและบุคลากร  

ครูประจ าการ กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรณารักษ์  

 

 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชา เอก 

สอนชั้น/

จ านวน

คาบ 

จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมงที่

รับการพัฒนา/ป ี

1. นำงสำวนัทชลิดำ  พุ่มก๋ง 40 ปี 6 ปี 6 เดือน คศ.2 ปริญญำตร ี บรรณำรักษ์ ม.1,ม.2,ม.

6 

40 

2. นำงสำวปำนน้อย   แพ่งบรรเทำ 39 ปี 1 ปี 9 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญำตร ี บรรณำรักษ์ ม.1,ม.2,ม.

6 

40 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 

 

       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละนร.
ท่ีได้ระดับ3

ขึ้นไป 
จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 410   6 14 42 63 70 11 104 185 45.12 

ม.2 438 1 38 22 33 53 77 94 120 291 66.44 

ม.3 420 11 19 21 43 54 57 50 165 272 64.76 

ม.4 335   29 29 46 68 58 56 49 163 48.66 

ม.5 322     5 6 18 44 197 52 293 90.99 

ม.6 319     1 7 19 87 91 114 292 91.54 

รวม 2244 12 92 92 177 275 393 499 604 1496 67.92 

            

            

            

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละนร.
ท่ีได้ระดับ3

ขึ้นไป 
จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 411 6 7 25 40 80 103 81 69 253 61.56 

ม.2 438 2 32 34 62 107 96 70 35 201 45.89 

ม.3 419   33 39 45 28 76 116 82 274 65.39 

ม.4 331   10 19 24 20 32 55 171 258 77.95 

ม.5 322 1 3 6 9 32 82 107 82 271 85.71 

ม.6 320   2 2 7 11 8 40 250 298 93.13 

รวม 2241 9 87 125 187 278 397 469 689 1555 71.61 
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       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ จ ำนวนนร. ร้อย
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จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้ ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ละนร.ท่ี
ได้ระดับ
3ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 410   33 44 39 69 51 56 118 225 54.88 

ม.2 438 5 17 42 57 64 58 61 134 253 57.76 

ม.3 420 2 26 47 68 47 57 59 114 230 54.76 

ม.4 335 8 20 41 63 57 49 29 68 146 43.58 

ม.5 322 7 16 27 49 42 78 40 63 181 56.21 

ม.6 319 2 1   1   1 1 313 315 98.75 

รวม 2244 24 113 201 277 279 294 246 810 1350 60.16 
            
            
            

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ
3ขึ้นไป 

จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 411 2 28 41 55 66 62 42 115 219 53.28 

ม.2 438 8 53 70 80 62 61 54 50 165 37.67 

ม.3 419 4 34 43 61 56 50 47 124 221 52.74 

ม.4 331 5 30 29 67 75 57 28 40 125 37.76 

ม.5 322 8 15 18 41 36 45 51 108 204 63.35 

ม.6 320 1   5 5 24 14 33 238 285 89.06 

รวม 2241 28 160 206 309 319 289 255 675 1219 54.40 
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       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ3

ขึ้นไป 

จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 410 3 24 46 46 67 71 67 86 224 54.63 

ม.2 438   6 18 39 50 99 102 124 325 74.20 

ม.3 420   2 7 47 79 98 73 114 285 67.86 

ม.4 335   20 21 52 36 53 50 103 206 61.49 

ม.5 322 1   2 7 25 50 59 178 287 89.13 

ม.6 319         2 45 97 175 317 99.37 

รวม 2244 4 52 94 191 259 416 448 780 1644 73.26 

            
            
            

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ3

ขึ้นไป 

จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 411   20 27 61 62 71 75 95 241 58.64 

ม.2 438   11 35 64 55 81 97 95 273 62.33 

ม.3 419   4 8 30 64 89 67 157 313 74.70 

ม.4 331 19 39 53 72 81 51 14 2 67 20.24 

ม.5 322 2 3 12 38 40 46 54 127 227 70.50 

ม.6 319       1 7 18 46 247 311 97.49 

รวม 2240 21 77 135 266 309 356 353 723 1432 63.93 
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       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ3

ขึ้นไป 

จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 410 32 44 42 46 48 49 63 86 198 48.29 

ม.2 438 8 65 61 72 67 64 38 63 165 37.67 

ม.3 420 28 30 34 55 56 72 46 96 214 50.95 

ม.4 335   37 43 54 60 49 40 52 141 42.09 

ม.5 322 22 32 33 39 38 49 30 79 158 49.07 

ม.6 319   11 50 83 61 49 22 43 114 35.74 

รวม 2244 90 219 263 349 330 332 239 419 990 44.12 
            
            
            

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ3

ขึ้นไป 

จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 411 6 40 35 51 45 68 66 100 234 56.93 

ม.2 438 10 72 87 73 66 38 33 59 130 29.68 

ม.3 419 12 58 35 64 73 56 33 88 177 42.24 

ม.4 331   46 52 51 47 58 28 49 135 40.79 

ม.5 322 26 12 34 49 42 53 35 72 160 49.69 

ม.6 320 2 30 27 71 66 51 28 46 125 39.06 

รวม 2241 56 258 270 359 339 324 223 414 961 42.88 
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       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ
3ขึ้นไป 

จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 410 2 12 19 47 83 104 87 56 247 60.24 

ม.2 438 5 10 8 48 59 90 74 144 308 70.32 

ม.3 420 11 9 31 76 90 86 60 57 203 48.33 

ม.4 335 3 2 4 26 51 85 53 111 249 74.33 

ม.5 322 1 8 11 44 45 96 57 60 213 66.15 

ม.6 319   1 2 10 65 58 72 111 241 75.55 

รวม 2244 22 42 75 251 393 519 403 539 1461 65.11 
            
            
            

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ
3ขึ้นไป 

จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 411 2 17 43 58 96 76 52 67 195 47.45 

ม.2 438 4 12 22 42 70 128 72 88 288 65.75 

ม.3 419 16 20 31 74 81 88 69 40 197 47.02 

ม.4 331 5 16 24 36 59 72 60 59 191 57.70 

ม.5 322 1 16 42 56 66 55 37 49 141 43.79 

ม.6 320 3 15 17 41 59 92 51 42 185 57.81 

รวม 2241 31 96 179 307 431 511 341 345 1197 53.41 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ จ ำนวนนร.ท่ี
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.
ท่ีได้ระดับ
3ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 410     1 8 31 55 84 231 370 90.24 

ม.2 438   1   1 8 43 49 336 428 97.72 

ม.3 420   2   10 31 29 41 307 377 89.76 

ม.4 335   4   2 8 21 20 280 321 95.82 

ม.5 322       6 27 48 101 140 289 89.75 

ม.6 319 11 1 5 7 6 16 26 247 289 90.60 

รวม 2244 11 8 6 34 111 212 321 1541 2074 92.42 
            
            
            

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ จ ำนวนนร.ท่ี
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.
ท่ีได้ระดับ
3ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 411 4 3 5 2 6 32 57 302 391 95.13 

ม.2 438       1 7 12 16 402 430 98.17 

ม.3 419   8 2 4 11 59 144 191 394 94.03 

ม.4 331       6 18 76 121 110 307 92.75 

ม.5 322 1 15 6 5 13 17 36 229 282 87.58 

ม.6 320       13 16 40 89 162 291 90.94 

รวม 2241 5 26 13 31 71 236 463 1396 2095 93.49 
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       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละนร.
ท่ีได้ระดับ
3ขึน้ไป 

จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 410 9 24 11 23 27 39 71 206 316 77.07 

ม.2 438       1 20 67 114 236 417 95.21 

ม.3 420     1 75 40 55 73 176 304 72.38 

ม.4 335     1 9 21 48 57 199 304 90.75 

ม.5 322         3 27 51 241 319 99.07 

ม.6 319   6 5 2 15 29 63 199 291 91.22 

รวม 2244 9 30 18 110 126 265 429 1257 1951 86.94 

            
            
            

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละนร.
ท่ีได้ระดับ
3ขึ้นไป 

จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 411   1 2 10 8 38 50 302 390 94.89 

ม.2 438       2 4 21 40 371 432 98.63 

ม.3 419     1 2 17 84 54 261 399 95.23 

ม.4 331   1 9 13 11 22 25 250 297 89.73 

ม.5 322             33 289 322 100.00 

ม.6 320     1   2 13 24 280 317 99.06 
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รวม 2241 0 2 13 27 42 178 226 1753 2157 96.25 
 

 

 

       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละนร.ท่ี
ได้ระดับ3

ขึ้นไป 
จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 410   1 1 11 30 52 63 252 367 89.51 

ม.2 438 9 14 22 48 53 88 95 109 292 66.67 

ม.3 420   3 7 19 31 86 114 160 360 85.71 

ม.4 335   2 3 15 14 32 55 214 301 89.85 

ม.5 322       4 1 2 61 255 318 98.76 

ม.6 319 1   1   10 11 26 270 307 96.24 

รวม 2244 10 20 34 97 139 271 414 1260 1945 86.68 

            
            
            

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี จ ำนวนนร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละนร.ท่ี
ได้ระดับ3

ขึ้นไป 
จ ำนวนท่ี
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 411   8 15 15 31 28 86 228 342 83.21 

ม.2 438       4 13 39 118 264 421 96.12 

ม.3 419   10 15 27 41 64 61 201 326 77.80 

ม.4                   0 0.00 

ม.5 322     1 4 10 28 44 235 307 95.34 
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ม.6 320   3 1 5 9 22 28 252 302 94.38 

รวม 1910 0 21 32 55 104 181 337 1180 1698 88.90 
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พ.ค.มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.
ก.ย.

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.

1
ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้

2
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด

ฝ่ายบริหาร

3
ประกาศค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานให้หน่วยงานภายในและภายนอก

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

4
จัดท าเครื่องมือและออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

5
ประชุมชี้แจงแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยข้องและเตรียมการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

6
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

7
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

8
ก าหนดส่งรายงานการประเมินตนเองของครู

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

9
รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประเมินของกลุ่มงานต่างๆ

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

10
สรุปและจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบที่

หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด

11
น าเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อผู้บริหารและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

12
เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

ที่

ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ปี 2561

ปี 2562
รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง
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ผลงานครูและนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

นำงสำวสรรชม  แสงทอง รำงวัลผ่ำนเกณฑ์ 
กำรแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 15 

ชิงถ้วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี 

โรงเรียนสันติรำษฎร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

นำยกกกร  กิจดี รำงวัลชมเชย 
กำรแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 15 

ชิงถ้วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี 

โรงเรียนสันติรำษฎร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

นำยกกกร  กิจดี รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
อ่ำนฟังเสียงธนำคำร ธนชำติ 

ชิงถ้วยพระรำชทำน 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี 

ธนำคำร 
ธนชำต 

นำยกกกร  กิจดี กำรแข่งขันอ่ำนท ำนองเสนำะและขับเสภำ  

ระดับประเทศ รำงวัลโล่พระรำชทำน สมเด็จพระ

เจ้ำลูกเธอ  เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์  อัครรำช

กุมำรี 

มหำวิทยำลัยมหำมกุฎ
รำชวิทยำลัย 

นำยกกกร  กิจดี รำงวัลชมเชย  กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ 

ระดับประเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
ธนบุร ี

นำยกกกร  กิจดี กำรแข่งขันขับเสถำ  รอบชิงชนะเลิศ 

รำงวัลรองชนะเลิศ 

 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำงสำวดุษฎี   วงษ์ศรี
อินทร์ 

กำรแข่งขันขับเสถำ  รอบชิงชนะเลิศ 

รำงวัลชมเชย 

 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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เด็กชำยวรปรัชญ์  นรสิงห์ กำรแข่งขันขับเสถำ  รอบชิงชนะเลิศ 

รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 

 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นำยกกกร  กิจดี เยำวชนดีเด่น  2562 กระทรวงวัฒนธรรม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1. เด็กชำยอัครพนธ์    โชติวรรธกวณิช   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

กิจกรรมกำรแข่งขัน

ควำมสำมำรถทำงด้ำน

คณิตศำสตร์ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำตอนต้น 

คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2.  เด็กชำยธนทัต  กล่ินประทุม   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

กิจกรรมกำรแข่งขัน

ควำมสำมำรถทำงด้ำน

คณิตศำสตร์ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำตอนต้น 

คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3.  นำยณัฐชนน   พลำยโถ  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

กิจกรรมกำรแข่งขัน

ควำมสำมำรถทำงด้ำน

คณิตศำสตร์ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำตอนปลำย 

คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

4.  นำยวริทธิ์โชติ  ซิ่วสุวรรณ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

กิจกรรมกำรแข่งขัน

ควำมสำมำรถทำงด้ำน

คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี มหำวิทยำลัย 
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คณิตศำสตร์ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำตอนปลำย 

รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

5. นำยวริทธิ์โชติ  ซิ่วสุวรรณ รำงวัลชมเชยอันดับท่ี 64 

กำรแข่งขันคณิตศำสตร์เพชร

ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 20 ปี

กำรศึกษำ 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

 

 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

6.  เด็กชำยอัครพนธ์    โชติวรรธกวณิช รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 

1 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

กิจกรรมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพ

ทำงคณิตศำสตร์ ระดับช้ัน ม.1 – 

ม.3 และได้เป็นตัวแทนเข้ำร่วม

แข่งขันต่อในระดับภำคลำงและ

ภำคตะวันออก 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9 

7.  เด็กชำยสรยุทธ  ล้อมวงษ์   รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 

1 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

กิจกรรมกำรแข่งขันคิดเลขเร็ว 

ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 และได้เป็น

ตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันต่อในระดับ

ภำคลำงและภำคตะวันออก 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9 

 

 

8.  เด็กชำยเตชทัต  บุญเช้ือ มีผลกำรสอบโอเน็ต วิชำ

คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ

สถำบันทดสอบกำรศึกษำ

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
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ปีท่ี 3 เต็ม 100 คะแนน 

9. เด็กหญิงสุวพิชญ์ รัฐสถำพรชัย มีผลกำรสอบโอเน็ต วิชำ

คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 3 เต็ม 100 คะแนน 

สถำบันทดสอบกำรศึกษำ

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

10. เด็กชำยบริพัฒน์ เทียนทอง มีผลกำรสอบโอเน็ต วิชำ

คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 3 เต็ม 100 คะแนน 

สถำบันทดสอบกำรศึกษำ

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

8. นำยณัฐชนน   พลำยโถ  มีผลกำรสอบโอเน็ต วิชำ

คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 6 เต็ม 100 คะแนน 

สถำบันทดสอบกำรศึกษำ

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

 

 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

9. นำยวริทธิ์โชติ  ซิ่วสุวรรณ มีผลกำรสอบโอเน็ต วิชำ

คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 6 เต็ม 100 คะแนน 

สถำบันทดสอบกำรศึกษำ

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

10. นำยนฤกำนต์ ช่ำงสมบุญ มีผลกำรสอบโอเน็ต วิชำ

คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 6 เต็ม 100 คะแนน 

สถำบันทดสอบกำรศึกษำ

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

11. นำงสำวพิมพ์ลภัส กังสวัสด์ิ มีผลกำรสอบโอเน็ต วิชำ

คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 6 เต็ม 100 คะแนน 

สถำบันทดสอบกำรศึกษำ

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

12. นำยบุริศร์พล เฟื่องวงศ์ มีผลกำรสอบโอเน็ต วิชำ

คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ

สถำบันทดสอบกำรศึกษำ

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
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ปีท่ี 6 เต็ม 100 คะแนน 

13. นำยสหภูมิ  คูประชำมิตร มีผลกำรสอบโอเน็ต วิชำ

คณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 6 เต็ม 100 คะแนน 

สถำบันทดสอบกำรศึกษำ

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1.นำยธนกฤต  สุภำรัตน์ 
2. นำยพชรภูมิ  สุวรรณคร 

เหรียญทองแดงกำรแข่งโครงงำน

วิทยำศำสตร์ระหว่ำงควำมร่วมมือ

ของประเทศไทยและมำเลเซีย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์

ธำนี 

3. นำยณัฐดนัย  จันทรสำนนท์ 
4. นำงสำวภัณฑิรำ  ภัทรโกศล 
5. นำงสำวสำริศำ  บุญเช้ือ 

รำงวัล best of the best กำร

แข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์

ระหว่ำงควำมร่วมมือของประเทศ

ไทยและมำเลเซีย 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์

ธำนี 

 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

 รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศกำร

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์งำน

มหกรรมควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 

ระดับเขต  

สพม.9 

 รำงวัลเหรียญทอง กำรประกวด

โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท

สพฐ. 
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ทดลอง ม.ปลาย งำนมหกรรม

ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 

ระดับชำติ 

6.นำงสำวอภิชญำ  ไหลกุล 
7. นำงสำวอมรำวดี  พนมมำส 
8. นำงสำวพิชชำพร  มีบุญญำ 

รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศกำร

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์งำน

มหกรรมควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 

ระดับเขต 

สพม.9 

 รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศกำร

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์งำน

มหกรรมควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 

ระดับชำติ 

สพฐ. 

9. นำยอัครเดช  พิมใจใส 
10. นำยณัฐดนัย  จันทรสำนนท์ 
11. นำงสำววีรดำ  ไข่กล่ิน 
12. นำงสำวสำริศำ  บุญเช้ือ 
13. นำงสำวภัณฑิรำ  ภัทรโกศล 

รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ 

ล ำดับท่ี 1 

การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งท่ี 7 

ปีการศึกษา 2561 

เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 

สพฐ. 

14. นำยธีม  พัฒนอวยชัย 
15. นำงสำวฐิตำภำ  อำจคงหำญ 

เหรียญทอง  ประกวดโครงงำน

วิทยำศำสตร์ 

สถำบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำเจ้ำคุณทหำร  

ลำดกระบัง 

 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

16. เด็กชำยพรภพ  ปำนแก้ว 
17. เด็กหญิงจิรชยำ  ธนโชติพงศำ 
18. เด็กหญิงจิรำรัตน์  ทองดี 

รำงวัลเหรียญทอง กำรแสดง

วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 

สพม.9 

19.เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หวดสันเทียะ 
20.เด็กหญิงลภัสรดำ  บุญเช้ือ 

รำงวัลเหรียญทอง กิจกรรมกำร สพม.9 
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21.เด็กหญิงวิษำ  สุขอร่ำม แข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ม.

ต้น 

22. นำงสำวสิริกร  ร้อยแก้ว 
23. นำงสำวอำรียำ  วงษ์สังข์ทอง 
24 นำงสำวชุติมำ  อำรีวงศ์ 

รำงวัลเหรียญทอง กำรแสดง

วิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

สพม.9 

25. เด็กหญิงติณณำ พิมวิลัย 
23. เด็กชำยเตชทัต  บุญเช้ือ 
24 เด็กชำยศุภวิชญ์  แสงอินทร์ 

รำงวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ

ล ำดับท่ี 1 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพ

ทำงวิทยำศำสตร์ ม.ต้น 

สพม.9 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  

ท่ี ช่ือ-สกุล รำยกำรแข่งขัน รำงวัลท่ีได้รับ 
สถำนท่ี 

จัดกำรแข่งขัน 

หน่วยงำนท่ี

มอบรำงวัล 

1 เด็กชำยจำรุกิตติ  บัว

นำค  ม.3/9   

กำรประกวดมำรยำทไทย

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำเขต ๙ 

รำงวัลชนะเลิศ 

 

 

งำนศิลปหัตถกรรม

ครั้งท่ี ๖๘  จังหวัด

นครปฐม 

สพม.9 

เด็กหญิงแพรวำ รัตน

ชำติพงศ์ ม.1/6 

๒ นำงสำวชลธิชำ   เซ็งแซ่  

ม.5/3 

กำรประกวดมำรยำทไทย

ระดับมัธยมศึกษำตอน

ปลำย ระดับเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 

๙ 

รำงวัลชนะเลิศ 

 

 

งำนศิลปหัตถกรรม

ครั้งท่ี ๖๘  จังหวัด

นครปฐม 

สพม.9 

นำยอัครเดช  พิมใจใส   

ม.5/3    

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำยกำรแข่งขัน รำงวัลท่ีได้รับ สถำนท่ี หน่วยงำนท่ี
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จัดกำรแข่งขัน มอบรำงวัล 
๓ เด็กหญิงชคภร  ไม้เล้ียง  

ม.๓/๒ 
กำรแข่งขันเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำ
ตอนต้น     
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๙ 

รำงวัลชนะเลิศ 
 
 

งำนศิลปหัตถกรรม
ครั้งท่ี ๖๘  จังหวัด
นครปฐม 

สพม.9 

เด็กหญิงฐิติยำ  ทองสุข   
ม.๓/๒ 
เด็กหญิงณัฐชำภัทร   
เลิศมงคลศุภชัย  ม.๓/๔ 
เด็กหญิงสุจิรำ  สุริย์แสง   
ม.๓/๑๐ 
เด็กหญิงสุนันทำ  ปรำง
เทศ  ม.๓/๑๐ 

๔ เด็กหญิงแก้วกำนดำ  
อ่วมอิน  ม.2/3 

แข่งขันสวดมนต์แปล 
(ภำษำอังกฤษ) ระดับ
มัธยมศึกษำ ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9  

รำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

โรงเรียนกำญจนำ
ภิเษกวิทยำลัย 
สุพรรณบุรี 

สพม. 9 

เด็กหญิงชัญญำนุต  
สุทธิวำนิช  ม.2/3 
เด็กหญิงณัฎฐณิชำ  บุญ
ปลูก  ม.2/3 
เด็กหญิงนพวรรณ  น้อย
อุทัย  ม.2/3 
เด็กหญิงพิชำมญช์ุ  
เพชรด ำดี  ม.2/3 
เด็กหญิงสิดำรัศมิ์  
ภำวะวิจำรณ์  ม.2/4 
เด็กหญิงชุติมำ  ชินวงษ์
จันทร์  ม.2/7 
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ท่ี ช่ือ-สกุล รำยกำรแข่งขัน รำงวัลท่ีได้รับ 
สถำนท่ี 

จัดกำรแข่งขัน 

หน่วยงำนท่ี

มอบรำงวัล 

 เด็กหญิงนิพำดำ  อ้นรัก

ดี  ม.2/7 

แข่งขันสวดมนต์แปล 

(ภำษำอังกฤษ) ระดับ

มัธยมศึกษำ ระดับเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9  

รำงวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 

โรงเรียนกำญจนำ

ภิเษกวิทยำลัย 

สุพรรณบุรี 

สพม. 9 

เด็กหญิงสุภนิดำ  เอี่ยม

ใย  ม.2/7 

เด็กหญิงอิศริยำภรณ์  

แปลนพิมำย  ม.2/7 

ระดับภำค 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำยกำรแข่งขัน รำงวัลท่ีได้รับ 
สถำนท่ี 

จัดกำรแข่งขัน 

หน่วยงำนท่ีมอบ

รำงวัล 

1 เด็กชำยจำรุกิตติ  บัว

นำค  ม.3/9   

กำรประกวดมำรยำท

ไทยระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้นและมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย ระดับภำค

กลำงและภำค

ตะวันออก 

รำงวัลเหรียญทอง   

 

งำนศิลปหัตถกรรม

ครั้งท่ี 68  จังหวัด

นครปฐม 

สพฐ. 

เด็กหญิงแพรวำ รัตน

ชำติพงศ์ ม.1/6 

นำงสำวชลธิชำ   

เซ็งแซ่ ม.5/3 

นำยอัครเดช  พิมใจใส  

ม.5/3    

๒ เด็กหญิงปริษำ  เณวิลัย   กำรประกวดมำรยำท รำงวัลชมเชย ธนำคำรธนชำต    ธนำคำรธนชำต    
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ม.2/4   ไทย  ระดับภำคกลำง   

กรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑล  ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำตอนต้น 

จัดโดยธนำคำรธนชำต 

 

 

 

    

เด็กชำยธนำวุฒิ   

รัชนีกร  ม.3/2   

เด็กหญิงอภิสรำ  สุข

จินดำ 

ม.3/2   

เด็กหญิงธนภรณ์    

เพ็ชรพ่วงพันธุ์  ม.3/2 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำยกำรแข่งขัน รำงวัลท่ีได้รับ 
สถำนท่ี 

จัดกำรแข่งขัน 

หน่วยงำนท่ีมอบ

รำงวัล 

๓ นำยอัครเดช   พิมใจใส    

ม.5/3   

กำรประกวดมำรยำท

ไทย  ระดับภำคกลำง   

กรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑล  ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำตอนปลำย    

จัดโดยธนำคำรธนชำต   

รำงวัลรอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 

1 

ธนำคำรธนชำต    ธนำคำรธนชำต    

นำงสำวชลธิชำ  เซ็งแซ่    

ม.5/3                      

นำงสำเอื้อไอริณ  

สมบูรณ์วิทย์  ม.5/1   

นำงสำวสรรชม  แสง

ทอง  ม.6/1 

๔ เด็กหญิงธนภรณ์    

เพ็ชรพ่วงพันธุ์  ม.3/2   

กำรประกวดมำรยำท

ไทยระดับมัธยมศึกษำ  

จัดโดยมหำวิทยำลัย

มหำจุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ 

รำงวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1   

มหำวิทยำลัยมหำ

จุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ 

มหำวิทยำลัยมหำ

จุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ 

เด็กหญิงอภิสรำ  สุข

จินดำ ม.3/2 

๕ นำงสำวณัฐธิดำ   นำรี   กำรประกวดร้องเพลง รำงวัลรอง มหำวิทยำลัยมหำ มหำวิทยำลัยมหำ
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ม.4/7 

 

ส่งเสริมศีลธรรมระดับ

มัธยมศึกษำ   

ชนะเลิศอันดับ 2   จุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ 

จุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ 

๖ นำยวศิน แก้วปล่ัง ม.

6/6   

กำรปฏิบัติกำร

โปรแกรมระบบ

สำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

(GIS) ภำควิชำ

ภูมิศำสตร์ คณะอักษร

ศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ศิลปำกรเเละบริษัท 

อีเอสอำร์ไอ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด  

รางวัลชมเชย

อันดับ 2 

คณะอักษรศำสตร์ 

มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร 

ภำควิชำภูมิศำสตร์ 

คณะอักษรศำสตร์ 

มหำวิทยำลัย

ศิลปำกรเเละบริษัท 

อีเอสอำร์ไอ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

นำยศุภณัฎ ก้อนพรหม  

ม.6/7   

 

 

ระดับภำค(ต่อ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำยกำรแข่งขัน รำงวัลท่ีได้รับ 
สถำนท่ี 

จัดกำรแข่งขัน 

หน่วยงำนท่ี

มอบรำงวัล 

๗ เด็กหญิงชคภร  ไม้เล้ียง  

ม.๓/๒ 

กำรแข่งขันร้องเพลง

คุณธรรม ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น 

งำนศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับภำค

กลำงและภำค

ตะวันออก ครั้งท่ี 68 

รำงวัลเหรียญทอง งำนศิลปหัตถกรรม

ครั้งท่ี 68  จังหวัด

นครปฐม 

สพฐ. 

เด็กหญิงฐิติยำ  ทองสุข   

ม.๓/๒ 

เด็กหญิงณัฐชำภัทร   

เลิศมงคลศุภชัย  ม.๓/๔ 
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เด็กหญิงสุจิรำ  สุริย์แสง   

ม.๓/๑๐ 

 

เด็กหญิงสุนันทำ  ปรำง

เทศ  ม.๓/๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประเทศ 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำยกำรแข่งขัน รำงวัลท่ีได้รับ 
สถำนท่ี 

จัดกำรแข่งขัน 
หน่วยงำนท่ี
มอบรำงวัล 

1 เด็กหญิงปริษำ  เณวิลัย   
ม.2/4   

กำรประกวดมำรยำท
ไทย  ระดับภำคกลำง   
กรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำตอนต้น 
จัดโดยธนำคำรธนชำต    

รำงวัลชมเชย ธนำคำรธนชำต    ธนำคำรธนชำต    

เด็กชำยธนำวุฒิ   
รัชนีกร  ม.3/2   
เด็กหญิงอภิสรำ  สุข
จินดำ 
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ม.3/2   
เด็กหญิงธนภรณ์    
เพ็ชรพ่วงพันธุ์  ม.3/2 

๒ เด็กชำยจำรุกิตติ  บัว
นำค  ม.3/9   

กำรประกวดมำรยำท
ไทยระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ระดับภำคกลำง
และภำคตะวันออก 

รำงวัลเหรียญทอง   
 

งำนศิลปหัตถกรรม
ครั้งท่ี 68  จังหวัด
นครปฐม 

สพฐ. 

เด็กหญิงแพรวำ รัตน
ชำติพงศ์ ม.1/6 

๓ นำงสำวชลธิชำ   เซ็งแซ่ 
ม.5/3 

กำรประกวดมำรยำท
ไทยระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ระดับภำค
กลำงและภำค
ตะวันออก 

รำงวัลเหรียญทอง   
 

งำนศิลปหัตถกรรม
ครั้งท่ี 68  จังหวัด
นครปฐม 

สพฐ. 

นำยอัครเดช  พิมใจใส  
ม.5/3    

๔ เด็กหญิงชคภร  ไม้เล้ียง  
ม.๓/๒ 

กำรแข่งขันร้องเพลง
คุณธรรม ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น 
งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภำค
กลำงและภำค
ตะวันออก ครั้งท่ี 68 
 

รำงวัลเหรียญทอง งำนศิลปหัตถกรรม
ครั้งท่ี 68  จังหวัด
นครปฐม 

สพฐ. 

เด็กหญิงฐิติยำ  ทองสุข   
ม.๓/๒ 
เด็กหญิงณัฐชำภัทร   
เลิศมงคลศุภชัย  ม.๓/๔ 
เด็กหญิงสุจิรำ  สุริย์แสง   
ม.๓/๑๐ 
เด็กหญิงสุนันทำ  ปรำง
เทศ  ม.๓/๑๐ 

 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
สาระทัศนศิลป์ 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
เด็กหญิงพรภิมล    ธิกุลวงษ์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
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อันดับท่ี 1 กิจกรรม กำรแข่งขัน "ศิลป์
สร้ำงสรรค์" ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม.9) 

นำงสำวกิตติมำ    แก้วเจริญ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 กิจกรรม กำรแข่งขัน "ศิลป์
สร้ำงสรรค์" ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กชำยวริทธิ์ ถำวรพำนิช ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวชำลิสำ อ่อนวิมล ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 กิจกรรม กำรแข่งขันวำดภำพ
ระบำยสี ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงทิพวิไล ชัยภำณุศักด์ิ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันเขียนภำพไทย
ประเพณี ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวมีนำ บุรุษชำติ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันเขียนภำพไทย
ประเพณี ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงกัญญำพัชร บุญธรรม ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำร
แข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวพรรณษำ พลำยละหำร ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กชำยฟำอิซ    อับดุลเลำะห์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำร
แข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวณัฐชำวดี หอมสุวรรณ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำร
แข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
สาระทัศนศลป์ 

 
ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1. เด็กชำยปรเมษฐ์ ผ่ำนเผือก 
2. เด็กชำยสิทธิภำคย์ ปำนภำค 
3.เด็กชำยไรวิญญ์ พรหมมำพันธ์ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับช้ัน ม.1 
- ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

1. น.ส.พรรณษำ   พลำยละหำร  
2. น.ส.ชำลิสำ    อ่อนวิมล    

รับรำงวัลชมเชย “นักเรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถด้ำนสถำปัตยกรรม” 
โครงกำรศิลปินแห่งชำติสัญจร 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วม
สมัยกับสถำบันเทคโนโลยี
จิตลดำ วันท่ี 30-31 ม.ค. 
2562 

เด็กชำยวริทธิ์     ถำวรพำนิช ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

เด็กหญิงทิพวิไล     ชัยภำณุศักดิ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวมีนำ     บุรุษชำติ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวพรรณษำ   พลำยละหำร ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
สาระดนตรี (ไทย) 

 
ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

เด็กชำยภรัณยู  อิงควระ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันเด่ียวระนำดเอก 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำยคุณำนนต์  พรหมเล็ก ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม 
 กำรแข่งขันเด่ียวระนำดเอก ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กชำยภรัณยู  อิงควระ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมกำรแข่งขัน
เด่ียวระนำดทุ้ม ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวฐิมณฑำ โพธิสำขำ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม  
กำรแข่งขันเด่ียวระนำดทุ้ม ระดับช้ัน ม.
4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงมยุรี วงศ์ศรีอินทร ์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมกำรแข่งขัน
เด่ียวฆ้องวงใหญ่ ระดับช้ัน ม.1 -ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวดุษฎี   วงษ์ศรีอินทร์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม  
กำรแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กชำยสิทธิกร   บุญเกิด ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
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ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมกำรแข่งขัน
เด่ียวฆ้องวงเล็ก ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวฐิมณฑำ โพธิสำขำ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กชำยนิติภูมิ ธันยภัคสกุล ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรม กำรแข่งขัน
เด่ียวซอด้วง ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงขวัญจิรำ จินดำรัตน์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรม กำรแข่งขัน
เด่ียวขิม 7 หย่องระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
สาระดนตรี (ไทย) 

 
ชือ่/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

เด็กชำยวรำกร   เกิดศิริ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 กิจกรรม กำรแข่งขันเด่ียวขลุ่ย
เพียงออ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงหัสญำณี     ปกนำง ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 กิจกรรม กำรแข่งขันกำรขับร้อง
เพลงไทย ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวดุษฎี     วงษ์ศรีอินทร์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1กิจกรรม กำรแข่งขันกำรขับร้อง
เพลงไทย ระดับช้ัน ม.4- ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

1. นำยคุณำนนต์    พรหมเล็ก 
2. นำงสำวฐิมณฑำ    โพธิสำขำ 
3. เด็กหญิงมยุรี    วงศ์ศรีอินทร์ 
4. เด็กชำยสิทธิกร    บุญเกิด 
5. เด็กชำยนวพล    อินทุเศรษฐ 
6. เด็กชำยกนก    ขอสกุล 
7. เด็กหญิงวันสวรรค์    ค ำนวน 
8. เด็กชำยสิทธิโชค    บุญเกิด 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 
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9. เด็กชำยเกษมทรัพย์  พงษ์ศิริ 
10. นำงสำวดุษฎี    วงษ์ศรีอินทร์ 
11. เด็กชำยรัฐพงศ์    บุญแช่มชู 
1. นำยคุณำนนต์     พรหมเล็ก 
2. นำงสำวดุษฎี     วงษ์ศรีอินทร์ 
3. เด็กหญิงหัสญำณี    ปกนำง 
4. เด็กหญิงวันสวรรค์    ค ำนวน 

กำรประกวดดนตรีไทยครั้งท่ี 11 สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมไทย น้อมเกล้ำถวำยเป็นรำช
สักกำระ ร.10 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ประเภทกำรบรรเลงวงปี่พำทย์
เสภำเครื่องคู่ระดับประชำชน 

กองทัพเรือและมูลนิธิรำช
สกุลอำภำกร ร่วมกับบ้ำน
ดนตรีไทยศรีผ่อง ประจ ำปี 
2561 

นำยคุณำนนต์    พรหมเล็ก กำรแข่งขันเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย 
ประจ ำปี 2561 ระดับดีเด่น 

กระทรวงวัฒนธรรม 

เด็กชำยภรัณยู      อิงควระ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
แข่งขันเด่ียวระนำดเอก ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยคุณำนนต์      พรหมเล็ก ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 กิจกรรมกำรแข่งขันเด่ียวระนำด
เอก ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 

สาระดนตรี (ไทย) 
 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
นำงสำวฐิมณฑำ โพธิสำขำ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

กิจกรรม  
กำรแข่งขันเด่ียวระนำดทุ้ม ระดับช้ัน ม.
4 - ม.6 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวดุษฎี วงษ์ศรีอินทร์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวฐิมณฑำ โพธิสำขำ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม กำรแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1. เด็กชำยรัฐพงศ์    บุญแช่มชู ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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2. นำงสำวฐิมณฑำ    โพธิสำขำ 
3. เด็กหญิงมยุรี    วงศ์ศรีอินทร์ 
4. เด็กชำยสิทธิกร    บุญเกิด 
5. เด็กชำยนวพล    อินทุเศรษฐ 
6. เด็กชำยกนก    ขอสกุล 
7. เด็กหญิงวันสวรรค์    ค ำนวน 
8. เด็กชำยสิทธิโชค    บุญเกิด 
9. เด็กชำยเกษมทรัพย์    พงษ์ศิริ 
10. นำงสำวดุษฎี    วงษ์ศรีอินทร์ 
11. นำยคุณำนนต์    พรหมเล็ก 

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรม กำรแข่งขัน
วงปี่พำทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับช้ัน ม.1 
- ม.6 

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
สาระดนตรี (สากล) 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
1. เด็กชำยกิตติกร    หอมเกตุ 
2. เด็กชำยวิฑิต    ดำวทอง 
3. เด็กชำยศรีธนชัย   ขวัญเมือง 
4. เด็กหญิงธนพร    จ่ันบรรจง 
5. เด็กหญิงภรณี  ธีระธ ำรงชัยกุล 
6. เด็กหญิงวรินร ำไพ  เด่นชัย
ประดิษฐ์ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม  
กำรประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.1 
- ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 
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1. นำยยศวรรธน์    อรรถีโถค 
2. นำยเลิศวุฒิ    นวลจริต 
3. นำยรัชพงศ์    วงษ์งำม 
4. นำงสำวสไบทิพย์   ธรรมวำโร 
5. นำงสำวอุไรวรรณ    ท้ำวลำ 
6. นำงสำวณิชกำนต์   พ่ำนเผือก 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม  
กำรประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.4 
- ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

 เด็กชำยธนภัทร    ปุญสิริ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรม กำรแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำยธนำ    นุชเจริญ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรม กำรแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงธิติกำนต์ เหลืองรุ่งเรือง ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวณัฐธิดำ   นำรี ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กชำยธนภัทร     ปุญสิริ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชำย ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำยนพกร     ทำสุ่ม ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรม กำรแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ) 
สาระดนตรี (สากล) 

 
ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

เด็กหญิงวรินร ำไพ เด่นชัยประดิษฐ์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
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กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1 - 
ม.3 

ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวณัฐธิดำ        นำรี ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลง
สำกล ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.4 - 
ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

เด็กชำยสุกิจ มณีธนำธิป ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ ประเภทชำย ระดับช้ัน ม.1 
- ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำยนพกร ทำสุ่ม ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ ประเภทชำย ระดับช้ัน ม.4 
- ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

นำงสำวสุรำงค์ธีมำ ธัญญ์ชโยดม ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.
4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 

1. เด็กชำยรัชชำนนท์    ถ้ ำแก้ว 
2. เด็กชำยอรินทรำช    ภูผำลำด 
3. เด็กชำยพีรพัฒน์    รุจิจิตร 
4. เด็กชำยจิรภัทร    พรมเล็ก 
5. เด็กหญิงวรัญญำ    โพธิ์ทอง 
6. เด็กหญิงพรชนก   จำคีไพบูลย์ 
7. เด็กชำยวรำกร    ยอดน้อย 
8. เด็กหญิงนวพร    คุ้มชำติ 
9. เด็กชำยอัครภูมี    ทองโสภำ 
10. เด็กหญิงพรสินี    ดำรำเย็น 
11. เด็กหญิงอริสรำ    เชียงเขียว 
12. เด็กหญิงพัชรพร    พำรุณ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม  
กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม 
 (Wind Ensemble) ระดับช้ัน ม.1 - 
ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฯ (สพม. 9) 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 

สาระดนตรี (สากล) 
  

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
1. เด็กชำยกิตติกร    หอมเกตุ 
2. เด็กชำยวิฑิต    ดำทอง 
3. เด็กชำยศรีธนชัย    ขวัญเมือง 
4. เด็กหญิงธนพร    จ่ันบรรจง 
5. เด็กหญิงภรณี  ธีระธ ำรงชัยกุล 
6. เด็กหญิงวรินร ำไพ  เด่นชัย
ประดิษฐ์ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.
1 - ม.3 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1. นำยยศวรรธน์    อรรถีโภค 
2. นำยเลิศวุฒิ    นวลจริต 
3. นำยรัชพงศ์    วงษ์งำม 
4. นำงสำวสไบทิพย์    ธรรมวำโร 
5. นำงสำวอุไรวรรณ    ท้ำวลำ 
6. นำงสำวณิชกำนต์    พ่ำนเผือก 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.
4 - ม.6 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

เด็กหญิงธิติกำนต์ เหลืองรุ่งทรัพย์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวณัฐธิดำ    นำรี ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

เด็กชำยธนภัทร   ปุญสิริ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชำย ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

เด็กหญิงวรินร ำไพ เด่นชัยประดิษฐ์ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
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ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
สาระดนตรี (สากล) 

  
ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

นำงสำวณัฐธิดำ    นำรี ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภท
หญิง ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

เด็กชำยสุกิจ       มณีธนำธิป ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 
ประเภทชำย ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1. เด็กชำยรัชชำนนท์    ถ้ ำแก้ว 
2. เด็กชำยอรินทรำช    ภูผำลำด 
3. เด็กชำยพีรพัฒน์    รุจิจิตร 
4. เด็กชำยจิรภัทร    พรมเล็ก 
5. เด็กหญิงวรัญญำ    โพธิ์ทอง 
6. เด็กหญิงพรชนก    จำคีไพบูลย์ 
7. เด็กชำยวรำกร    ยอดน้อย 
8. เด็กหญิงนวพร    คุ้มชำติ 
9. เด็กชำยอัครภูมี    ทองโสภำ 
10. เด็กหญิงพรสินี    ดำรำเย็น 
11. เด็กหญิงอริสรำ    เชียงเขียว 
12. เด็กหญิงพัชรพร    พำรุณ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม 
 กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  
(Wind Ensemble) ระดับช้ัน ม.1 - ม.
3 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1. เด็กชำยกิตติกร    หอมเกตุ ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 อบจ.สุพรรณบุรี 
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2. เด็กชำยวิฑิต    ดำวทอง 
3. เด็กชำยศรีธนชัย   ขวัญเมือง 
4. เด็กหญิงธนพร    จ่ันบรรจง 
5. เด็กหญิงภรณี  ธีระธ ำรงชัยกุล 
6. เด็กหญิงวรินร ำไพ  เด่นชัย
ประดิษฐ์ 

กิจกรรม  
กำรประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.
1 - ม.3 

1. นำยยศวรรธน์    อรรถีโภค 
2. นำยเลิศวุฒิ    นวลจริต 
3. นำยรัชพงศ์    วงษ์งำม 
4. นำงสำวสไบทิพย์    ธรรมวำโร 
5. นำงสำวอุไรวรรณ    ท้ำวลำ 
6. นำงสำวณิชกำนต์    พ่ำนเผือก 

ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรม  
กำรประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.
4 - ม.6 

อบจ.สุพรรณบุรี 

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 

สาระนาฏศิลป์ 
  

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
1. ด.ช.วีรลักษณ์  อนุมำตย์ 
2. ด.ช.ธนโชติ  ปำนจันทร์ดี 
3. ด.ช.พงศกร  ปิ่นวิเศษ  
4. ด.ช.ภูเบส    แยงเพชร  
5. ด.ช.กิตติธัช  พำนโพ่ง  
6. ด.ญ.ปกำสัย  เหมือนแก้ว        
7. ด.ญ.กันติชำ  ตู้แก้ว  
8. ด.ญ.จรรยพร  แก้วมณี  
9. ด.ญ.ธีรำภรณ์    อุบลบำล           
10. ด.ญ.กนกวรรณ  พรปรำกำร 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำฯ (สพ
ม. 9) 

1. ด.ญ.ธันยพร ปัทมเมธิน     
2. ด.ญ.วรวลัญช์   ชำวปลำยนำ  
3. ด.ญ.สุมิตรำ   ศิลำโรจน์      
4. ด.ญ.ณัฏฐธิดำ   พนมวงศ์       
5. ด.ญ. นภำพร    แสนทวีสุข     

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำฯ (สพ
ม. 9) 
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6. ด.ญ. อภิสรำ ทรงศักดิ์สกุล   
1. น.ส. ดำรำวรรณ  จิตรีธรรม          
2. น.ส.จำรุมน   บุญมำก 
3. น.ส.ภัทธร  คงสมจิต 
4. น.ส.วิชุดำ สมำนมงคล        
5. น.ส.อำนภัส บุญครอง           
6. น.ส.ปริศนำ ช่วยชูเชิด           
7. น.ส.สิริรัตน์ โพธิ์ทอง             
8. น.ส.ปณัฐดำ พรมแก้ว            

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำฯ (สพ
ม. 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
สาระนาฏศิลป์ 

  
ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1. ด.ช.วีรลักษณ์  อนุมำตย์ 
2. ด.ช.ธนโชติ  ปำนจันทร์ดี 
3. ด.ช.พงศกร  ปิ่นวิเศษ  
4. ด.ช.ภูเบส    แยงเพชร  
5. ด.ช.กิตติธัช  พำนโพ่ง  
6. ด.ญ.ปกำสัย  เหมือนแก้ว        
7. ด.ญ.กันติชำ  ตู้แก้ว  
8. ด.ญ.จรรยพร  แก้วมณี  
9. ด.ญ.ธีรำภรณ์    อุบลบำล           

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ระดับช้ัน ม.1 - ม.
3 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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10. ด.ญ.กนกวรรณ  พรปรำกำร 
1. ด.ญ.ธันยพร ปัทมเมธิน     
2. ด.ญ.วรวลัญช์   ชำวปลำยนำ  
3. ด.ญ.สุมิตรำ   ศิลำโรจน์      
4. ด.ญ.ณัฏฐธิดำ   พนมวงศ์       
5. ด.ญ. นภำพร    แสนทวีสุข     
6. ด.ญ. อภิสรำ ทรงศักดิ์สกุล   

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ระดับช้ัน ม.1 - 
ม.3 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1. น.ส. ดำรำวรรณ  จิตรีธรรม          
2. น.ส.จำรุมน   บุญมำก 
3. น.ส.ภัทธร  คงสมจิต 
4. น.ส.วิชุดำ สมำนมงคล        
5. น.ส.อำนภัส บุญครอง           
6. น.ส.ปริศนำ ช่วยชูเชิด           
7. น.ส.สิริรัตน์ โพธิ์ทอง             
8. น.ส.ปณัฐดำ พรมแก้ว            

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
แข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.4 - 
ม.6 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561 
ช่ือ/นำมสกุล รำงวัล หน่วยงำน 

1.นำงสำวพิชชำกร  สมธรรม เหรียญทอง สพฐ. 
2.นำงสำวศลิษำ  หงส์เวียงจันทร์ เหรียญทอง สพฐ. 
3.นำงสำวศิวพร  บุญรอด เหรียญทอง สพฐ. 
4.เด็กหญิงสุดำรัตน์  พลเสน เหรียญเงิน สพฐ. 
5.เด็กหญิงจิรัญญำ  ได้เจริญสุข เหรียญเงิน สพฐ. 
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6.เด็กหญิงสุภัสสรำ  สุขสุชีพ เหรียญเงิน สพฐ. 
7.นำยธนภัทร  รุ่งแจ้ง รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
8.นำงสำวสุชัญญำ  อินมี รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
9.นำงสำววรำภรณ์  มณีอินทร์ รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
10.เด็กชำยนำวิน  บุญโต รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
11.เด็กหญิงกัญญณัฐ  จินดำรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
12.เด็กหญิงสมบุญ  วงศ์เจริญ รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
13.เด็กหญิงชลิตำ  ศรีจันทร์อ่อน รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
14.เด็กหญิงสิดำรัศมิ์  ภวะวิจำรณ์ รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
15.เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วหอมค ำ รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
16.นำยเมธิสศรต์  ปล้องเจริญ ชนะเลิศ สพม.9 
17.นำยกันต์ดนัย  เกตุแก้ว ชนะเลิศ สพม.9 
18.เด็กชำยไชยสิทธิ์  เหล็กไหล ชนะเลิศ สพม.9 
19.เด็กหญิงณัฐศริศำ  เดชบุญ ชนะเลิศ สพม.9 
20.เด็กหญิงภัทรัตน์  ตันตระกูล ชนะเลิศ สพม.9 
21.นำงสำวพัญภษำ  ขุนสอำดศรี รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
22.นำยสำริน  วีรกุล รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
23.นำยวศิน  แก้วปล่ัง รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
24.เด็กชำยจิรภำส  สำมำรถรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
25.เด็กชำยทักษ์ดนัย  เจริญโท รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
26.นำยศุภณัฐ  ก้อนพรหม รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
27.นำยวรชัยชำติ  เทียนไชย รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
28.เด็กชำยสิรวิชญ์  จงวัฒนกูล อันดับ5 สพม.9 
29.เด็กหญิงนิธนิันท์  อุทรณ์ อันดับ5 สพม.9 
30.นำยธนำ  เย็นใจดี รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
31.นำยณินทร์  โชคสกุลวงษ์ รองชนะเลิศอันดับ2 สพม.9 
32.นำยณภัทร  แสงอินทร์ รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
33.นำยวิริทธิ์พล  สุขสมพงษ์ รองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

ด.ช.วัชรพงศ์  ฤทธิ์น้ ำ เหรียญเงิน กำรแข่งขันตอบปัญหำสุข
ศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ัน ม1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับชำติ 

ด.ช.ศุภณัฐ  กำระเวก เหรียญเงิน กำรแข่งขันตอบปัญหำสุข
ศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ัน ม1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับชำติ 

นำงสำวจิรนันท์  จันทรโชต์ิ เหรียญเงิน กำรแข่งขันตอบปัญหำสุข
ศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ัน ม4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับชำติ 

นำงสำวนิตยำ  สำครดี เหรียญเงิน กำรแข่งขันตอบปัญหำสุข
ศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ัน ม4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับชำติ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 

ช่ือ/นำมสกุล รำงวัล หน่วยงำน 
1.นำยธนกำนต์       ศรีนำค เหรียญเงิน (ยุวบรรณำรักษ์)  ม.ปลำย สพฐ. 
2.นำงสำวณิชกำนต์พร ล้ิมทองค ำ เหรียญเงิน (ยุวบรรณำรักษ์)  ม.ปลำย สพฐ. 
3.นำงสำวชติกำนจน์ นิ่มนวล เหรียญเงิน (ยุวบรรณำรักษ์)  ม.ปลำย สพฐ. 
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รายชือ่ ครูที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา 2561  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ช่ือ/นำมสกุล รำงวัล หน่วยงำน 
1. นำยวิชำ  อุ่นวรรณธรรม ครูดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ.2562 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9 

2. นำงปฏิมำ  ข ำเจริญ ครูดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ.2562 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 9 
3. นำงสำวกัญญำพร  อุ่นศร ี ครูดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ.2562 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9 

4. นำยวิชำ  อุ่นวรรณธรรม ครูดีเบญจวิถีกำญจนำ ประจ ำ 
ปีกำรศึกษำ 2561 

กลุ่มโรงเรียนกำญจนำ
ภิเษกวิทยำลัย 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ช่ือ/นำมสกุล รำงวัล หน่วยงำน 
1.นำงสำวรษิกำ  น้ ำใจดี ครูดีเด่น สนง.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9 
2.นำงสำวิตรี  ถีระแก้ว ครูดีเด่น สนง.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9 
ผู้น ำเสนองำนวิจัยระดับเหรียญเงิน สพฐ. 
วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ กระบวนกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็ม 
สพม.9 

3. นำงอัณณิกำร์  ตู้พิจิตร ครูดีเด่น สนง.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 
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งำนพัฒนำผู้เรียน 
ช่ือ/นำมสกุล รำงวัล หน่วยงำน 

1.นำงสำวชญำภำ  พินิจกำร เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” คุรุสภำ 
2.นำงสำวปำนน้อย แพ่งบรรเทำ ครูดีเด่น สนง.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ช่ือ/นำมสกุล รำงวัล หน่วยงำน 
1.นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม ครูดีเด่น สนง.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ช่ือ/นำมสกุล รำงวัล หน่วยงำน 
1.นำงประภำเพ็ญ  ชูประเสริฐ ครูดีเด่น สพม.9 
2.นำยเทวัน  ศรีพัชรมงคล ครูดีเด่น สพม.9 
6.นำงสำวสวลี  มะยุรำ ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำรดีเด่น หน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร

จังหวัด 
ทหำรบกกำญจนบุรี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
นำงสำวศศิประภำ ยำวีระ รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ “ครูศิลปะ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับศิลปินแห่งชำติ”  
โครงกำรศิลปินแห่งชำติสัญจร 
จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมสมัยกับสถำบันเทคโนโลยี
จิตลดำ วันท่ี 30-31 ม.ค. 
2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ช่ือ/นำมสกุล รำงวัล หน่วยงำน 
1.นำยธนัช  อินทแสน ครูดีเด่น สพม.9 
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รำงวัลผู้บริหำร 
ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

นำยวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ รำงวัลผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษก 
วิทยำลัย  สุพรรณบุรี 

นำงศุภ์พัฒนิยำ ปรีดิวรำ
รัตน์ 

รำงวัลผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษก 
วิทยำลัย  สุพรรณบุรี 

 
รำงวัลสถำนศึกษำ 

รางวัล หน่วยงาน 
รำงวัลโรงเรียนกิจกรรมดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 


