
S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

ก 
 

                                      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

ข 
 

                                      

   

 
 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอเมืองสุพรรณบุร ี จังหวดัสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

ก 
 

                                      

   

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ผู้จัดทำ : ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
  

  บทนำ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี 109..หมู.่.6.ตำบลไผ่ขวาง.อำเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี....สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ จำนวน 94 
ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคล
วาระท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันท่ี 9 
มิถุนายน 2539  โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการจัดตั้งโรงเรียนที่มีลักษณะเดียวกับ
โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย  ซึ่งผลิตนักเรียนที่มีระเบียบวินัย มีจรรยามารยาทเรียบร้อย มีความเป็นผู้นำ เป็น
สุภาพบุรุษ มีร่างกายแข็งแรง  มีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  จึงมีโครงการการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ขึ้นในเขตการศึกษาต่าง ๆทั่วประเทศ   
สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งต้ังอยู่ในเขตการศึกษา 5 ได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษาให้จัดต้ังโรงเรียน 
ภปร.ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้รับพระราชทานนามโดย
ใช้ชื ่อโรงเรียนครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง
ครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี” ต่อมา
ภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่
ว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี” เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พร้อมกันกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในจังหวัดอื่นอีก 8 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์
ธานี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ.
และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  

ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมี ดร.วิโรจน์  ไชยภักดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีบุคลากรสายบริหาร ๕ คน 
ข้าราชการครู 117 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน  ครูต่างชาติ 8 คน  ครูดูแลหอพัก 3 คน  
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 6 คน  ลูกจ้างประจำ 2 คน  ลูกจ้างช่ัวคราว 22 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 คน
รวมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังส้ิน 174 คน  และมีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  2,451 คน   
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ผลการประเมินตนเอง 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาที่ดี    
โดยใช้รูปแบบโมเดลที่เป็นแบบเฉพาะของโรงเรียน และยึดแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง เรื ่อง      
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   สำหรับในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้   
 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
 

 

2. ข้อมูลสนบัสนุนผลการประเมินคุณภาพ   
     นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน การสื่อสาร และการ
ดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี  รู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง มี
คุณธรรม จริยธรรม ได้ร ับการปลูกฝังค่านิยมที ่ดีงามเพื ่อความเป็นสุภาพบุร ุษ สุภาพสตรี  นักเรียนมี
ความสามารถหลากหลายทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ได้รับการส่งเสริมความสามารถเฉพาะทาง 
ต่าง ๆ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล  ได้รับการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน  ได้รับ
การสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ อยู่เสมอ  

    ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการปรับปรุงและ
พัฒนาความรู้เพื่อใช้สื่อเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่โรงเรียนจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน 
(Hybrid Learning)  มีความยืดหยุ่นในการบริหารช้ันเรียนและการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละวิชา จัดการเรียนรู้คำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักและแนวทางวินัยเชิง
บวก (Positive Discipline) ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ผู้เรียน  และมีการ
พัฒนาตนเองด้านวิชาการและความรู้ทางวิชาชีพด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งจัดทำผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะทางวิชาชีพอยู่เสมอ 
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 ผู้บริหาร  เป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM) ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในการ
พัฒนา จัดทำจุดเน้นและแนวนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาที่ชัดเจน  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนางานด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม  มีแนวคิดในการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทุกส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความ
ต้องการในการใช้งานของครูและนักเรียน  ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร และ
ส่งเสริมการทำงานโดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA สู่การปฏิบัติงานทุกกิจกรรม  ให้คำแนะนำและให้ขวัญ
กำลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอยู่เสมอ   

 โรงเรียน  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีวัสดุ อุปกรณ์ สื ่อ เทคโนโลยี
เพียงพอ  มีห้องปฏิบัติการด้านดนตรี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ หุ ่นยนต์ ที ่มีความพร้อมต่อการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน  มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน สถานท่ีทุกแห่ง
ภายในโรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มีเครือข่ายทางการศึกษา
ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากลได้  

 ผู้ปกครอง มีความพร้อมในการส่งเสริมด้านการเรียนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ
นักเรียน  ให้ความสนใจติดตามพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
    1. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกบั
ผู้อื่นได้ ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และป้าหมายท่ีกำหนดได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต โดยมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
    2. โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดจำนวนหลายกิจกรรมและหลายโครงการ 
    3. มีโครงการหรือกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรท่ีเสริมทักษะด้านอาชีพ
ตามความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมวิชาการ 
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    4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ท่ีเป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียน สามารถสร้าง
ผลงาน นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานด้วยความมั่นใจในตนเอง และนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ
กิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างดี จนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น  ความสามารถทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีสวนร่วม
ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีแผนพัฒนาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
    2. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน นำผลหรือข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติดตาม
มาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
    3. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย 
  4. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
    5. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลาย ยกระดับและส่งเสริมความสามารถผู้เรียนในการ
แข่งขัน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรในอนาคต 
     6. ครูและบุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือ
ตามท่ีโรงเรียนจัด และเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
     7. โรงเรียนมีสภาพพื้นท่ีภายในโรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานท่ีอยู่เสมอ 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

1. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน และจัด
บรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียนอยู่เสมอ เช่น ครูเป็นกันเองกับนักเรียน พูดคุยเพื่อละลายพฤติกรรมก่อนเริ่ม
บทเรียน 
    2. การประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามสภาพจริง ใช้วิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ใช้เทคโนโลยีและ
ช่องทางออนไลน์ท่ีเข้าถึงง่ายต่างๆ มาใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
    3. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ทางระบบออนไลน์ ทำให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของเรียนเป็นรายบุคคลได้ รวมถึงสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองในการติดตามแก้ปัญหา
พฤติกรรม รวมถึงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
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    4. ครูสามารถปรับตัวในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี ให้เข้ากับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ได้อย่างดีเย่ียม   
 
จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. การพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกระดับช้ัน เพราะการพัฒนาทักษะยังระบเุจาะจงกลุ่ม 
ควรมีการประเมินตามศักยภาพและประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาท้ังระบบ 

2. วางแผนโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้ และทักษะของผู้เรียน เช่น การจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน    
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ่มข้ึน ตามสถานการณ์
ท่ีเหมาะสม 
   4. ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์และค่านิยมท่ีดีของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทราบ  
   5. การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดยัง 
ขาดความต่อเนื่อง  
  6. การกำกับติดตามผลการพัฒนานักเรียนยงัดำเนินการไม่ต่อเนื่อง   

7. กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจคติท่ีดีต่อความไทย  รักษ์ความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทยมี
จำนวนน้อย 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. พัฒนาระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ 

     2. นำระบบการส่ือสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ในระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในทุกขั้นตอน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เพิ่มมากขึ้น 
     3. เพิ่มห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนในอนาคต 
    4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้  
    5. ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา เพื่อรองรับกับจำนวน
นกัเรียนในอนาคต 
    6. จำนวนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมีไม่เพียงพอ 
     7. ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศควรมีรูปแบบท่ีชัดเจน ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
    ๑. ครูผู้สอนควรเสริมแรงนักเรียนเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เช่น ให้คำชมหรือให้รางวัล
มากยิ่งขึ้น และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
    ๒. ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อใช้กับบริบทในการจัดการเรียนการสอน ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
    ๓. โรงเรียนควรทำกิจกรรมครูผู้สอนพบปะผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนกลุ่มท่ีมี
ปัญหา อาจเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช้ีแจง ทำความเข้าใจ กับผู้ปกครองโดยตรง 

 
แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

1. วางแผนพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  3  ระยะ  คือ  
แผนพัฒนาระยะส้ัน  ระยะปานกลาง  และระยะยาว  และกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมในแต่ละปีเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนดำเนินการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน   

      2. วางระบบการกำกับติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำผลของการพัฒนาแต่ละปีมาใช้วางแผน
ปรับปรุง พัฒนา โดยขอความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน  ได้แก่   นักเรียน  ครู ผู้ปกครอง  และชุมชนเพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

      3. ส่งเสริมการประกวดแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด  ที่โดดเด่นในแต่ละด้านเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน
การทำความดี   

      4. จัดกิจกรรมเชิญบุคคลต้นแบบด้านการทำความดีมาร่วมจัดเสวนาแนวทางการสร้างความดี  
หรือจัดต้ังเครือข่ายในการสร้างความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

     5. จัดประกวดส่ือสร้างสรรค์ในการเชิญชวนให้ทำความดีเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

     6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง  โดยให้นักเรียน  
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

     7. กำหนดจุดเน้นและเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐาน 

     8. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

     9. สนับสนุนและพัฒนาการจัดทำห้องปฏิบัติการหุ ่นยนต์ และ Maker space เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการสร้างช้ินงาน นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งท่ีการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี ให้ผู้เรียน
มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

     10. ส่งเสริมการจัดการเรียนตามแนวทาง STEM Education  การสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อ
ฝึกทักษะชีวิตและอาชีพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตามความสามารถและความถนัดของ
ตนเอง 
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     11. วางแผนเปิดแผนการเรียน วิทย์-คณิต-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีเน้นให้นักเรียนท่ีมีความสนใจ 
หรือความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ วิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะฟิสิกส์) และคณิตศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย  เป็นพื้นฐานที่สำคัญ
ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

     12. วางแผนการอบรมการพัฒนา website และพัฒนาทักษะการใช้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอนและเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศให้กับบุคลากร  

     13. วางแผนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น พร้อมรองรับการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เช่น การปรับปรุงหม้อแปลงให้ไฟฟ้าให้มีขนาดเพิ่ม
มากขึ้นหรือเพิ่มจำนวน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ 

     14. จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  

     15. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ covid-19 ให้มากยิ่งขึ้น เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรรูปแบบออนไลน์ 

16. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การทำส่ือท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนที่รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต โดยมีโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้
โปรแกรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสร้างส่ือนวัตกรรมและการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

17. จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการใช้สื ่อและ
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ของนักเรียน 

 18. ส่งเสริมการทำวิจัยที่เกิดจากการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมาสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น 

 
4. การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น) 
      โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาท่ีมีความโดดเด่นด้านการจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ  มีจิตอาสา กตัญญู โดยดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
ท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดี ตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้รูปแบบ  
KPSP PERFECT school model มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนการนำคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียนกับนักเรียนทุกคน   

 “นวัตกรรมนำวิถีสร้างคนดีศรีกาญจนา”เป็นโครงการท่ีประกอบด้วยการจัดกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีงามของผู้เรียน ท้ังด้านการทำความดี การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน การมีวนิัย มีความรับผิดชอบ การอยู่อย่างพอเพียง มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความเป็นผู้นำ มี
ความเป็นสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี  มีการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมท่ีดำเนินการจัดตามรูปแบบนวัตกรรมนำวิถี
สร้างคนดีศรีกาญจนา ในปีการศึกษา 2564 เช่น กิจกรรมตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

ซ 
 

                                      

   

กิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม กิจกรรมเบญจวิถี  
กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน  กิจกรรมห้องเรียนสะอาด เป็นต้น 
 วัตถุประสงค์ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และภูมิใจในการทำความดี 
 2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนา เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสาธารณะ 

3. เพื่อส่งเสริมประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 4. เพื่อฝึกอบรมนักเรียนในเป็นคนดีสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนให้เพิ่มข้ึน และแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้ลด
น้อยลง 

6. เพื่อให้ครูและนักเรียนนำคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน 
จากผลการดำเนินงาน  พบว่า 
     การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยนวัตกรรมนำวิถีสร้างคนดีศรีกาญจนา มาจัดทำเป็นนโยบาย

ของสถานศึกษาและดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือกันของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง เกิดผลลัพธ์ด้านคุณลักษณะท่ีดี ดังนี้ 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
1. นักเรียนมีวนิัยความรับผิดชอบมากขึ้น  ทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
3. นักเรียนมีความประหยัดมัธยัสถ์ มีความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย 
4. นักเรียนท้ิงขยะลงถังมากขึ้น และช่วยกันรักษาความสะอาดดีขึ้น 
5. นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ให้ความเคารพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมากขึ้น 
6. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิต ไม่คิดเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน 
7. นักเรียนเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
8. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
1. ครูตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
2. ครูเป็นผู้นำแห่งการเปล่ียนแปลงของนักเรียน 
3. ครูมีความภาคภูมิใจเมื่อเห็นนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองมากขึ้น 
4. ครูมีพัฒนาการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตมากขึ้น 
5. ครูมีความเข้าใจเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้กับนักเรียน 
6. ครูมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7. ครูเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
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ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามมากขึ้น 
2. ผู้บริหารนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต 
3. ผู้บริหารมีความภาคภูมิใจเมื่อเห็นนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองมากขึ้น 
ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
1. โรงเรียนมีความเป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
2. บรรยากาศในโรงเรียนน่าเรียนมากขึ้น 
3. เกิดเป็นสังคมแห่งความสงบสุขภายในโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรอืงมากยิ่งขึ้น จะทำการส่ิงใดก็สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือ 
5. โรงเรียนคือสถานท่ีทรงคุณค่าท่ีมากกว่าให้ความรู้ สอนให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้

โรงเรียนเป็นท่ีน่าเช่ือถือไว้วางใจ แก่บุคคลท่ัวไป และเกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานมาเรียน 
ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
1. เกิดเป็นครอบครัวแห่งความสุข 
2. คนในครอบครัวมีความรักความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น 
3. ผู้ปกครองคลายความหนักใจ และภาคภูมิใจในบุตรหลาน 

      ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. เป็นชุมชนแห่งคนดี นิยมยกย่องการทำความดี มีศีลมีธรรม 
2. ชุมชนมีความสงบสุข อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
3. ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรือง เพราะคนในชุมชนต่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. เป็นชุมชนท่ีมีระบบ ระเบียบ เรียบร้อย 
5. เป็นชุมชนท่ีน่าอยู่ เพราะผู้คนต่างมีความดีต่อกัน 
6. ชุมชนพึ่งพาตนเองได้เป็นชุมชนท่ีเข็มแข็งต่อไป 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
ตามที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ประจำปีการศึกษา 2564  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  บัดนี้การ
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
                             กำลังพัฒนา        ปานกลาง       ดี         ดีเลิศ   ✓  ยอดเยี่ยม 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี  ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ในปีการศึกษา 2565  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
                (นายวิโรจน์   ไชยภักดี) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
                            วันท่ี 18 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
 ท่ีอยู่: เลขท่ี  109   หมู่  6  ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
                 รหัสไปรษณีย์ 72000 
 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 โทรศัพท์: 035-494715  โทรสาร: 035-494718    E-mail: kpspstaff @hotmail.com   
 เปิดสอน: ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวิโรจน์   ไชยภักดี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  081-8079948   E-mail : wirote00007@gmail.com            
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี  1 ตุลาคม 2564  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๕  เดือน 

2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน  4  คน 
2.1  นางสาวบุญชู   รักญาติ  วุฒิการศึกษาสูงสุด .ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   .    

สาขา การบริหารการศึกษา    โทรศัพท์..081-7636113     E-mail : kaotok2509@gmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

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

2.3 นางดวงเดือน   รุ่งเรือง  วุฒิการศึกษาสูงสุด .ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   .    
สาขา การบริหารการศึกษา  และครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน  
โทรศัพท์..085-7034484    E-mail : 27duen27 @gmail.com  รับผิดชอบ  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
             2.4 นายพัฒนา   โชติกันตะ  วุฒิการศึกษาสูงสุด.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   
สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๕๗๖๗๑๗  E-mail : pattana580@gmail.com        
รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 
 

 ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

1 นายวิโรจน์   ไชยภักดี 57 35 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา - - 66 

2 นางสาวบุญชู รักญาติ 55 28 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - - 40 

3 นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์  56 33 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ 
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     - - 36 

4 นางดวงเดือน  รุ่งเรือง 55 32 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - - 138 

5 นายพัฒนา   โชติกันตะ 48 9 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รองผู้อำนวยการชำนาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - - 148 

6 นางอภิรดา  มุขโต 39 13 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 
การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 23 93 

7 นางญาณิศา  มีทองคำ 55 27 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 15 42 

8 นายวิชา  อุ่นวรรณธรรม 59 37 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 15 3 

9 นางสุนทราภรณ์  อุ่นวรรณธรรม 60 33 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 17 36 
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 ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

10 นายธีทัต  ด้วยคุ้มเกล้า 58 35 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์ 20 30 

11 นางบุศรา  อิ่มทรัพย์ 44 20 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร ์ 20 67 

12 นางสาวสราญจิตร   วงษ์ทองดี 38 13 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 
การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 17 51 

13 นางสาวกัญญาพร  อุ่นศรี 57 31 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 39 

14 นางสาวปารวัณ  รัตนทองคง 32 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 20 78 

15 นางสาววาสนา  ล้อมวงษ์ 42 18 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 66 

16 นายธนพัฒน์  ลิ้มไพบูลย์ 30 5 คร ู ค.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 17 55 

17 นางสาวนิชาภา  เดชบุญ 29 5 คร ู ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 17 29 

18 นางรุจจิรชั  ภักม ี 36 13 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร ์ 20 72 

19 นางสาวสร้อยสุณี  ม่วงพันธ์ 32 4 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 17 25 

20 นางสาวธลัณรัชต์  ฐิติวลัญชญ์กุล 43 4 คร ู ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร ์ 19 60 

21 นางสาวธีมาภรณ์ โสภาธนัตถ์สกุล 25 1 ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 18 54 

22 นางสาวอารีรัตน์  แสงสุขดี 30 7 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 62 

23 นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ 30 7 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 50 



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

4 
 

                                      

   

 ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

24 นายเอกพงศ์   เบญจกุล 32 5 คร ู ศศ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร ์ 18 71 

25 นางสาวภัสร์กาญจน์  การสาล ี 32 7 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 19 18 

26 นางสาวลลิตา  อ่อนศรี   29 3 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 17 16 

27 นายรังสันต์ิ  บุญเทียน 59 33 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

22 5 

28 นางสำเริง   พิมพ์พันธ์ุ 55 30 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 30 

29 นางสาวอรภัสสร์  โพธ์ิไพจิตร 48 24 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(เคมี) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

21 20 

30 นางกัญญาภัทร  คำภิภาค 39 14 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

16 20 

31 นายธนพัฒน์  มุขโต 41 15 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

22 70 

32 นางสาวรษิกา   น้ำใจดี 36 13 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 60 

33 นางสาวนันท์นริญ   พิสิฐรัชต์ 36 10 ครู/ครูชำนาญการ วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24 105 

34 นางสาวศศิวิมล  นาคสุวรรณ 37 10 คร/ูชำนาญการ ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

19 51 

35 นายคณิตสรณ์  ใยบัวเอ่ียม 55 27 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ วท.บ. ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 15 
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อายุ

ราชการ 
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วิทยฐานะ 
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สอนกลุ่มสาระ 
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ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

36 นางสาวขนิษฐา  ปานชา 40 9 ครู/ครูชำนาญการ วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 54 

37 นางสุธามาศ   ทวีศรี 33 9 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

15 40 

38 นางสาวิตรี  ถีระแก้ว 36 9 ครู/ครูชำนาญการ วท.ม. เคมีอินทรีย์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

21 60 

39 นายปิยะณัฐ  บ่อพิมาย 29 5 คร ู วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 20 

40 นางอัญณิการ์  ตู้พิจิตร 35 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 20 

41 นางสาวปิยนันท์   ปิ่นวิเศษ 30 5 คร ู ศษ.บ. 
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 45 

42 นางสาวกิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์ 31 7 ครู/ครูชำนาญการ กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา 
(5 ปี)  

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

19 48 

43 นายวิศรุต  ศรีนวล 36 12 ครู/ครูชำนาญการ วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 140 

44 นางสาวพิมพิศา  สว่างศรี 32 6 คร ู ค.ม. 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 21 

45 นางสาวมนัสนันท์  จันทร์ดิษฐ์   25 4 เดือน ครูผูช้่วย กศ.บ. ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

16 51 

46 นางกานต์นรี  โพธ์ิสกุลหอม 30 6 คร ู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 44 

47 นางสาวลัชฎาวัลย์  สุริโย   31 3 เดือน ครูผูช้่วย วท.บ. เคมี 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18 29 
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(คาบ/สัปดาห์) 
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(ปีปัจจุบัน) 

48 นายภัทรพล   กลั่นคูวัฒน์ 24 2 เดือน ครูผูช้่วย ศษ.บ. ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 3 

49 นางสาวเพ็ญประภา ปานอุทัย 46 17 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

21 168 

50 นางสาวพิมพิมล  จรเข้ 38 10 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

22 20 

51 นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง 38 10 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

21 20 

52 นายบุญชู  กระฉอดนอก 30 5 คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24 62 

53 นายภธรเดช  วสุวีรกร 42 10 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

22 20 

54 นางสาวนฤมล  มีมุข 27 3 คร ู คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

21 51 

55 นางสาวนิศาชล  ประทีปทอง 36 12 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 20 80 

56 นางกันนิกา  อนุช 48 25 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 23 35 

57 นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์ 36 11 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 15 75 

58 นางวรรณดี  ทิวาวงษ์ 55 30 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 20 18 

59 นางกานต์มณี คงเก้ือ 56 34 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 32 

60 นางพิชญา  จริยบุณสุข 59 33 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 20 92 
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61 นางกาญจนา  เทพคุณ 59 34 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22 32 

62 นางภัทรวดี  บุญเชื้อ 54 32 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22 39 

63 นางอริญรดา  จับทอง 58 38 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 23 18 

64 นางสาวศศิประภา  กาฬภักดี 36 7 คร ู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 15 66 

65 นายบัณฑิต  ขอสกุล 38 11 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 23 48 

66 นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์ 31 4 คร ู อ.บ. ภาษาเกาหลี ภาษาต่างประเทศ 15 26 

67 นางสาวพรเพ็ญ  ศรีดอกคำ 26 2 ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 96 

68 นางสาวภาสินี  ศรีสุนทรพินิต 32 1 ครูผูช้่วย ศศ.ม. วัฒนธรรมจีนศึกษา ภาษาต่างประเทศ 15 275 

69 นางสาวสิริกานต์  ทิพย์ภักดี 31 5 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 12 

70 นายอาทิตย์  เอกลาภ 40 12 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 22 80 

71 นางบังอร  จำปาเงิน 56 33 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ภาษาไทย 19 189 

72 นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา 57 26 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 18 

73 นางสาวสำเรียง  บัวนาค 59 39 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 17 3 

74 นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ ์ 42 10 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 19 19 
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75 นายเฉลิมยศ  ญาดี 34 10 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 22 20 

76 นางสาวผกากรอง  เอ่ียมปั้น 30 5 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 20 

77 นางสาวกรรณิการ์  ขุมทอง 29 2 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 21 

78 นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ 34 7 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 18 48 

79 นางสาวชมพูนุท  หาญทนงค์ 31 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู ้

ภาษาไทย 20 20 

80 นางสาวสุภาพร   ภู่พุดตาล 31 7 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 19 6 

81 นางสาวนิศรา  วงษ์สุบรรณ ์ 38 13 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 20 20 

82 นางสาวพิมพ์ชนก  เนตรสว่าง ๒๔ ๒ เดือน ครูผูช้่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย - 4 

83 นายอาศเรศ  กุญชร ณ อยุธยา 38 12 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

20 29 

84 นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์ 57 27 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

15 36 

85 นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ ์ 52 28 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 57 

86 นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง 59 35 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา 
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

20 94 

87 นายสนชัย  ศรีโมรา 59 34 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ วท.บ. เกษตรกรรม 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 232 
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จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

88 นางสาวอรทัย   แต่งงาม 54 26 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

18 35 

89 นายธนัทพล   คุณาวิศรุต 40 14 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 27 

90 นายเอกพงษ์  บุญญะอุทธยาน 32 6 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

19 20 

91 นางถิรดา  สะราคำ 36 6 คร ู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 117 

92 นายธนาคาร  ธนาวิวัฒน์   28 4 คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 30 

93 นางทัศนารินทร์ นกสกุล 46 4 คร ู ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

22 69 

94 นางสาวกนกกร  ไร่คลองคร ุ 30     4 คร ู ร.ม. รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

20 36 

95 นางสาวนรีรัตน์  คงชาตรี 29 2 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

18 60 

96 นายลัทธวิทย์ พวงวรินทร์   24 4 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

21 48 

97 นายยุทธนา  อิ่มทรัพย์ 47 23 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ การงานอาชีพ 18 64 

98 นายนิทัศน์  เอ่ียมสอาด 59 34 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ออกแบบ/เขียนแบบ การงานอาชีพ 16 60 

99 นางสาวมณีรัตน์  พรหมใจรักษ ์ 56 30 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม. 
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 

การงานอาชีพ 19 57 
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 ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

100 นางบุญปลูก  เขียนดี 53 27 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ วท.บ. ศึกษาศาสตร์เกษตร การงานอาชีพ 18 63 

101 นางสาวสวลี  มะยุรา 53 25 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 21 30 

102 นางสาวอรริษา  พัฒนมาศ 39 4 คร ู ค.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 18 69 

103 นางณัฐหทัย  เรือนทอง 39 4 คร ู บธ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ 15 46 

104 นางสาวอุบลวรรณา  พันธ์ปาน 43 5 คร ู คศ.บ. 
คหกรรมศาสตรศ์ึกษา -    
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

การงานอาชีพ 18 20 

105 นายธนัช  อินทแสน 59 32 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

22 5 

106 นายจตุพร  เคนผาพงษ์ 40 6 คร ู กศ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

23 15 

107 นางสาวทิพกมล  สงวนศักด์ิสกุล 29 5 คร ู ศษ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

24 26 

108 นายวณิชย์  เอ้ือน้อมจิตต์กุล 38 11 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

26 30 

109 นายสมพงษ์  ศรีขวัญเมือง 26 2 คร ู ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

26 81 

110 นายเทวพร  ภูฆัง 37 7 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

26 20 

111 นายทัศนัย  บุญลือ 39 10 ครู/ครูชำนาญการ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย ศิลปะ 26 20 

112 นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ 60 38 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ ป.กศ.สูง นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ 26 48 
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 ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

113 นางสาวศศิประภา  ยาวีระ 40 10 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 28 23 

114 นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา 51 11 ครู/ครูชำนาญการ ศศ.ม. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 24 77 

115 นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช 32 4 คร ู ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ศิลปะ 28 20 

116 นายณัฎฐ์ธภัท    เอมโกษา       32 5 คร ู ศป.บ ดนตรีสากล ศิลปะ 26 30 

117 นายชินวัฒน์  ปานมั่งมี 34 7 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ 28 75 

118 นางสาวอรุณีย์  พิทักษ์ 37 4 คร ู ศษ.บ. การแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

16 36 

119 นางสาวชญาภา   พินิจการ 53 28 คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

18 290 

120 นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา 44 6 คร ู ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร ์
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

20 3 

121 นางสาววรินทร์  อู่อรุณ 39 9 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

16 3 

122 นางสาวปิยะธิดา  ใจเอม   38 3 เดือน ครูผูช้่วย คบ. 
จิตวิทยาและการแนะ
แนว 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

20 117 

123 นางสาวศันสนีย์  บาเปีย 39 - พนักงานราชการ บธ.บ. บัญชี การงานอาชีพ 16 6 

124 นางสาวจิณห์วรา  หงษ์โต 25 - พนักงานราชการ ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

20 49 

125 นางอาภาภรณ์  ยอดอานนท์ 31 - ครูอัตราจ้าง ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 18 24 
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 ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

126 นางสาวธัญญลักษณ์  แสงหิรัญ 29 - ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาต่างประเทศ 18 275 

127 นายจักกิต   ทาเพชร 26 - ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

15 3 

128 นางสาวสิริพรรณ  จูฉิม 31 - ครูอัตราจ้าง คบ. วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

19 20 

129 นางสาววรรณภัสสร พุฒซ้อน 25 - ครูอัตราจ้าง คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

23 48 

130 Ms. Jacoba Johanna Coetzee 38 - ครูต่างชาติ Master 
of Art 

Semantic Language and 
cultural studies ภาษาต่างประเทศ 26 - 

131 Ms. Rene Rice 37 - ครูต่างชาติ 

Master’s 
degree, 
bachelo

r’s 
degree 

Social work ภาษาต่างประเทศ 24 - 

132 Ms. Asha Deonarain 50 - ครูต่างชาติ 

Qualified 
teacher 

with 
teaching 
license 

PGCE,  and Bachelor of 
Arts degree specializing 
in Psychology,  
sociology,  health 
science and moral 
education 

ภาษาต่างประเทศ 26 - 

133 Mr. Angus Patterson 57 - ครูต่างชาติ Bachelor’
s degree 

Geology bachelor of 
science. ภาษาต่างประเทศ 24 - 

134 Mr.Samuel Dumornay 32 - ครูต่างชาติ 
Bachelor’s 
degree Science Sociology ภาษาต่างประเทศ 24 - 

135 Mr.Andries  Seyffert 31 - ครูต่างชาติ B.Ed in 
TESOL  

English ภาษาต่างประเทศ 12 - 
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 ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

136 Mr.Jamyang  Tshering 29 - ครูต่างชาติ B.Ed Maths and Physics ภาษาต่างประเทศ 17  - 

137 Mr.Xander   Derborn 42  - ครูต่างชาติ Bs. Physics/Science ภาษาต่างประเทศ 11 - 
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3.2 ข้าราชการ /พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)  

ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

1 นายมานพ   บาเปีย 60 ลูกจ้างประจำ ป.7 - พนักงานขับรถ งบประมาณ 

2 นายประดิษฐ์  เปียบุญมี 58 ลูกจ้างประจำ ป.7 - พนักงานขับรถ งบประมาณ 

3 นายสุเมธ  แย้มสุวรรณ 26 ครูดูแลหอพัก ป.ตร ี ดนตรีศึกษา 
ดูแลนักเรียน
หอพัก 

นอก
งบประมาณ 

4 นางสาววาสิตา   มีทองคำ 31 ครูดูแลหอพัก ป.ตรี 

คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดูแลนักเรียน
หอพัก 

นอก
งบประมาณ 

5 นางสาวสุภาพร แช่มช้อย 25 ครูดูแลหอพัก ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 
ดูแลนักเรียน
หอพัก 

นอก
งบประมาณ 

6 นางสาวลัลน์ลลิต  แย้มดีเลิศ 36 
เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 

ป.ตร ี การจัดการทั่วไป 
งานกิจการ
นักเรียน 

งบประมาณ 

7 
นางสาวฉัฐมาภรณ์  ชาวห้วย
หมาก 

27 
เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 

ป.ตร ี การตลาด งานสารบรรณ 
นอก
งบประมาณ 

8 นางสาวพนิดา  สุวรรณเวช 34 
เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 

ป.ตร ี
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

งานวิชาการ 
นอก
งบประมาณ 

9 นางสาวพรสุดา  ศรีประยงค ์ 26 
เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 

ป.ตร ี
สารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

งานแผนงาน 
นอก
งบประมาณ 

10 นางสาวณิชกมล สุจิตรมนัส 25 
เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 

ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ งานพัสดุ 
นอก
งบประมาณ 

11 นางสาวอนุสรา โมพันธ์ 23 
เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 

ปวช. 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ของโรงเรียน 

นอก
งบประมาณ 

12 นายไสว  จินโนพงษ์ 66 พนักงานขับรถ ป.4 - พนักงานขับรถ 
นอก
งบประมาณ 

13 นางนิภา  ขันอาสา 60 
เจ้าหน้าท่ี
พยาบาล 

ม.ศ.5 - 
ดูแลนักเรียนที่
เจ็บป่วย 

นอก
งบประมาณ 

14 นายธานินทร์  ฉัตรทอง 31 
เจ้าหน้าท่ีห้อง
ผลิตสื่อ 

ม.6 - ทำสำเนาเอกสาร 
นอก
งบประมาณ 

15 นายนุกูล  นาคกุลชร 42 ช่างไฟฟ้า ปวส - 
ดูแลและซ่อมบำรุง
ไฟฟ้าในโรงเรียน 

นอก
งบประมาณ 

16 นางสาวลัดดาวัลย์  โพธ์ิปิ่น 28 
เจ้าหน้าท่ีห้อง
บัตร 

ป.ตร ี
อาหารและ 
โภชนาการ 

เติมเงินลงบัตร 
จำหน่ายบัตร 

นอก
งบประมาณ 

17 นายสมบัติ  ขาวประเสริฐ 56 คนสวน ป.4 - 
ทำความสะอาด
และดูแลต้นไม้ 

นอก
งบประมาณ 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

18 นายพงศ์ศิริ   ขาวประเสริฐ 22 คนสวน ม.3 - 
ทำความสะอาด
และดูแลต้นไม้ 

นอก
งบประมาณ 

19 นายไพโรจน์  วงษ์จันทร์ศร ี 56 คนสวน ป.6 - 
ทำความสะอาด
และดูแลต้นไม้ 

นอก
งบประมาณ 

20 นางวันทนีย์  ขาวประเสริฐ 51 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

21 นางสมเกียรติ  จินโนพงษ์ 58 แม่บ้าน ป.7 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

22 นางสาวน้อย  ทิมใจทัตร์ 61 แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

23 นางสมบูรณ์  เมืองแก้ว 50 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

24 นางณรัตนันธ์  ปุชิตะ 63 แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

25 นายคมณรงค์  โสภาภพ 58 พ่อบ้าน ม.ศ. 5 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

26 นางสาวขวัญชนก  พ่ึงเจริญ 45 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

27 นางสาวน้ำฝน  ดวงใจดี 53 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

28 นางสาวนวพร   แท่งเงิน 27 แม่บ้าน ม.3 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

29 นางมณเฑียร  แผ่นทอง 48 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

30 นางมัทนา  ยูฮันเงาะ 35 แม่บ้าน ม.6 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

31 นางสาวสุภิดา  มูลพันธ์ 54 แม่บ้าน ป.5 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

32 นางชูชีพ  ชุ่มอ่วม 60 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

33 นางสาวนกน้อย  สวัสด์ิศรี 50 แม่บ้าน ป.6 - ทำความสะอาด 
นอก
งบประมาณ 

34 นายจำรัส  แสงสุวรรณ 63 
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

ป.6 - 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
โรงเรียน 

นอก
งบประมาณ 

35 นายปรีชา  ชาวกงจักร 62 
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

ป.6 - 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
โรงเรียน 

นอก
งบประมาณ 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

36 นายสัมพันธ์  ทองโกมล 52 
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

ป.6 - 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
โรงเรียน 

นอก
งบประมาณ 

37 นายวิทยา  เฉาหำ 57 
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

ป.6 - 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
โรงเรียน 

นอก
งบประมาณ 

 
 
3.3 สรุปจำนวนบุคลากร   
3.3.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร (คน) รวม 
ต่ำกว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้อำนวยการ - - - 1 1 
- รองผู้อำนวยการ - - 4 - 4 

รวม - - 4 1 5 
2. สายงานการสอน      

- ข้าราชการครู 1 59 57 - 117 
- พนักงานราชการ - 2 - - 2 
- อัตราจ้าง - 5 - - 5 
- ครูต่างชาติ - 6 2 - 8 

รวม 1 73 59 - 132 
3. สายงานสนับสนนุ      

- ข้าราชการ  - - - - - 
- พนักงานจ้างท่ัวไป 26 9 - - 37 
- ลูกจ้างประจำ 2 - - - 2 
- อื่นๆ - - - - - 

รวม 28 9 - - 37 
รวมทั้งสิ้น 31 78 63 1 174 
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3.3.2  จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้าราชการ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 12 10.44 18.50 
คณิตศาสตร์ 21 18.26 16.90 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 23.48 18.76 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 12.17 17.28 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 5.22 23.00 
ศิลปะ 7 6.08 25.42 
การงานอาชีพ 8 6.96 16.12 
ภาษาต่างประเทศ 15 13.04 18.26 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 4.35 16.60 

รวมครูผู้สอน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

115 100 18.50 

 
4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2564 รวม  2,449 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 13 191 237 428 32.92 
ม.2 13 202 240 442 34.00 
ม.3 13 202 245 447 34.38 
รวม 39 595 722 1,317 33.76 
ม.4 12 148 234 382 31.83 
ม.5 12 180 223 403 33.58 
ม.6 12 141 206 347 28.91 
รวม 36 469 663 1,132 31.44 

รวมทั้งหมด 75 1,064 1,385 2,449 32.65 

 จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย.....-......คน    หญิง.....-.......คน   รวม  จำนวน......-........คน 
 อัตราส่วนนักเรียน : ครู  =  20.93 : 1        ✓  เป็นไปตามเกณฑ์          ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
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จำนวนห้องเรียนท่ีเปิดทำการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา  2564  จำแนกตามระดับช้ัน     

ระดับชั้น 

จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน 
ห้องส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

ห้อง Mini 
English 
Program 

ห้อง สสวท. 
ห้องเรียน

ดนตรี 
ห้องเรียนทั่วไป รวม 

จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

 จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

 จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

 จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

 จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

 

จำ
นว

นห
้อง

 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

 

 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 71 1 30 - - 1 32 9 295 13 428 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2 70 1 29 - - 1 22 9 321 13 442 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 72 1 27 - - 1 34 9 314 13 447 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 72 - - 1 20 - - 9 290 12 382 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 71 - - 1 28 - - 9 304 12 403 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 69 - - 1 29 1 7 8 242 12 347 

รวม 12 425 3 86 3 77 4 95 53 1,766 75 2,449 
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5.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2564  
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ผลการ
เรียนเฉลี่ย 

S.D. 
นักเรียนที่ได้  
 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 7,799 5,095 994 632 366 351 153 200 8 7,799 3.56 0.76 6,721 86.18 

คณิตศาสตร ์ 9,199 4,887 1,330 1,039 697 495 306 430 15 9,199 3.36 0.89 7,256 78.88 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,571 11,626 2,137 1,800 972 523 281 227 5 17,571 3.61 0.67 15,563 88.57 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 9,389 5,716 1,151 923 514 374 297 343 71 9,389 3.46 0.88 7,790 82.97 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8,564 7,256 714 452 52 39 23 28 0 8,564 3.87 0.37 8,422 98.34 

ศิลปะ 6,371 5,242 420 333 117 84 51 123 1 6,371 3.78 0.58 5,995 94.10 
การงานอาชีพ 5,386 3,880 552 430 151 258 58 57 0 5,386 3.67 0.64 4,862 90.27 
ภาษาต่างประเทศ 13,612 7,729 1,454 1,281 1,004 715 569 813 47 13,612 3.34 0.96 10,464 76.87 

รวม 77,891 51,431 8,752 6,890 3,873 2,839 1,738 2,221 147 77,891     67,073 86.11 
ร้อยละ 100.00 66.03 11.24 8.85 4.97 3.64 2.23 2.85 0.19 100.00         

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 86.11 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 13.70 
ไม่ผ่านการประเมิน 0.19 
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1)   ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.1 659 560 1,442 1,353 526 1,690 739 727 
ม.2 620 595 1,428 1,332 582 1,731 801 659 
ม.3 732 686 1,486 1,352 492 1,311 799 820 
รวม 2,011 1,841 4,356 4,037 1,600 4,732 2,339 2,206 

ร้อยละ 76.23 69.79 82.56 76.52 60.65 89.69 88.67 83.62 
ม.4 703 601 724 1,297 431 764 698 367 
ม.5 714 669 553 1,447 578 805 745 384 
ม.6 663 621 897 658 647 647 687 0 
รวม 2,080 1,891 2,174 3,402 1,656 2,216 2,130 751 

ร้อยละ 91.91 83.56 73.25 88.76 73.18 97.92 94.12 95.67 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
   ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2564 
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2)  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดี ขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 431 - - - 431 431 100.00 
ม.2 443 - 4 - 439 439 99.10 
ม.3 446 - - 2 444 446 100.00 
รวม 1,320 - 4 2 1,314 1,316 99.70 
ม.4 382 - - - 382 382 100.00 
ม.5 403 - - - 403 403 100.00 
ม.6 346 - - - 346 346 100.00 
รวม 1,131 - - - 1,131 1,131 100.00 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
ในระดับดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

ปีการศึกษา  2564
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3)  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 431 - 1 - 430 430 99.77 
ม.2 443 - 3 - 440 440 99.32 
ม.3 446 - - - 446 446 100.00 
รวม 1,320 - 4 - 1,316 1,316 99.70 
ม.4 382 - - - 382 382 100.00 
ม.5 403 - - - 403 403 100.00 
ม.6 346 - - - 346 346 100.00 
รวม 1,131 - - - 1,131 1,131 100.00 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ข้ึนไป 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 
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4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการส่ือสาร - - - 446 446 100 
2. ความสามารถในการคิด - - - 446 446 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - - - 446 446 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - - 446 446 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - - 446 446 100 

รวม - - - 2,230 2,230 100 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564  

ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี

100 100 100 100 100

ดีเยี่ยม
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5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร - - - 346 346 100 
2. ความสามารถในการคิด - - - 346 346 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - - - 346 346 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

- - - 
346 346 

100 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- - - 
346 346 

100 

รวม - - - 1,730 1,730 100 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2564  

ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
 

 
 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี

100 100 100 100 100
ดีเยี่ยม
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6. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ 
 

ท่ี รายการ จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 จำนวนนักเรียนมนี้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์ รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
1,837 74.95 

2 จำนวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอม
เมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

2,451 100.00 

3 จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
5 จำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ 1,397 56.99 
6 จำนวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
7 จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 1 (เสียชีวิต) 0.04 
8 จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
9 จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน - - 

10 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   
    มัธยมศึกษาตอนต้น 436 97.75 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 346 100.00 

หมายเหตุ: จำนวนนักเรียนท่ีปัญญาเลิศ คำนวณจาก 
ระดับช้ัน ม.ต้น นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 3.75 ขึ้นไป 
ระดับช้ัน ม.ปลาย นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป 
 

7. ข้อมูลอาคารสถานที ่
ท่ี รายการ จำนวน   
1 อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ช้ัน  3 
2 อาคารเรียนแบบ 318ล/55-ก 2 
3 อาคารหอนอนแบบพิเศษ 4 ช้ัน 2 
4 อาคารหอประชุมโรงอาหาร 2 ช้ัน 2 
5 อาคารโรงครัวชั้นเดียว 1 
6 อาคารฝึกงานช้ันเดียว 3 
7 อาคารฝึกงาน 2 ช้ัน 1 
8 อาคารพยาบาลช้ันเดียว 1 
9 อาคารศูนย์กีฬาทรงไทย 4 ช้ัน 1 

10 ห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบ 6 ท่ี 1 
11 บ้านพักครูแบบครอบครัว 7 
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ท่ี รายการ จำนวน   
12 บ้านพักครูแบบแฟลต 2 
13 บ้านพักภารโรง 3 
14 หอถังน้ำสูง 12 เมตร 2 
15 สนามบาสเกตบอล 1 
16 สนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง 1 
17 โรงเก็บรถยนต์ 1 
18 อาคารเรียนดนตรีไทย-สากล 3 
19 อาคารประชาสัมพันธ์ 1 
20 อาคารกิจการนักเรียน 1 
21 สนามกีฬาชุมชน 1 
22 โดม เอนกประสงค์ 2 
23 อาคารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 1 
24 อาคารศูนย์อาเซียน  1 

 

8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบทท่ีไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก  มีองค์การ

บริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ประชากรกระจายอยู่ท่ัวไป  มีประชากรประมาณ 
8,000 คน บริเวณใกล้เคียง โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตำบลสนามชัย  ตำบลท่าระหัด ตำบลโคกโคเฒ่า  อาชีพ
หลักของชุมชน คือ ทำนา ทำไร่  รับจ้าง  ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีสาทรลาว 

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

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โอกาส  เนื่องจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี. เป็นโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในชุมชน 

ไผ่ขวาง ซึ่งเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง นักเรียนท่ีเข้ามาเรียนส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของชาวตำบลไผ่ขวาง และโรงเรียน
มีการจัดสรรโควต้ารับนักเรียนบ้านใกล้เข้าเรียนเป็นประจำทุกปี  โรงเรียนจึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจาก
ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานท่ี 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  สนับสนุนด้านกีฬา ด้านสุขอนามัย เช่น การฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือป้องกันโรคโควิด-19 
การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย  สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การนำนักเรียนไปทัศนศึกษา การมาให้ความรู้
กับนักเรียนตามโอกาส  โดยเป็นการสนับสนุนท้ังด้านบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  
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  ข้อจำกัด  เนื่องจากโรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นท่ีห่างจากถนนหลัก การเดินทางของนักเรียนจึงไม่สะดวก 
เนื่องจากไม่มีรถเมล์ผ่าน ต้องมีผู้ปกครองมาส่งหรือนั่งรถตู้โดยสาร นักเรียนส่วนใหญ่จึงร่วมทำกิจกรรมที่อยู่
นอกเวลาเรียนไม่ได้ 

 
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในปีการศึกษา 2564 การปรับปรุงหลักสูตรโดยกำหนดสาระการ
เรียนรู้และเวลาเรียนในแผนการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
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10. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
10.1 ห้องสมุด  ห้องสมุดหลักมี 1 แห่ง คือห้องสมุดดิจิทัลภักดีภูวดล มีพื้นท่ีขนาด  720  ตารางเมตร 

หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน  40,000  เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบงานทะเบียนห้องสมุด
ดิจิทัล (DSchool)  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน  25  เครื่อง       
ในปีการศึกษา 2564  งานห้องสมุดงดการให้บริการสืบค้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรน่า 2019 (COVID-19)  แต่มีการส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นความรู้ในรูปแบบออนไลน์แทน  

 

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

10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีท้ังหมด จำนวน  330  เครื่อง จำแนกเป็น 
  1. ใช้เพื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล จำนวน  250  เครื่อง   
  2. ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน 80 เครื่อง 
 

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

        9. ห้องนาฏศิลป์  
 10. ห้องคหกรรม  
 11. อาคารศูนย์กีฬา 
 12. สนามกีฬา 

 13. หอประชุมราชพฤกษ์  
 14. ห้องประชุมแก้วกาญจนา  
 15. โดมหน้าอาคาร 4  

 16. พื้นท่ีรอบโรงเรียน  
 17. โดมหน้าห้องปฏิบัติการดนตรี  

 18. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

66 
 

                                      

   

 10.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม จำนวนคร้ัง/ปี 
1 ติวเตอร์คณิต ฟิสิกส์.คอม (ออนไลน์) คณิตศาสตร์ ม.3 1 
2 Wordwall.net (ออนไลน์) คณิตศาสตร์ ม.3 1 
3 Tutorferry.com (ออนไลน์) คณิตศาสตร์ ม.3 1 
4 คลังความรู้ SciMath (ออนไลน์) คณิตศาสตร์ ม.4 13 
5 คลังความรู้ SciMath (ออนไลน์) คณิตศาสตร์ ม.5 20 
6 คลังความรู้ SciMath (ออนไลน์) คณิตศาสตร์ ม.6 20 
7 หอประชุมโรงเรียนสงวนหญิง อบรมการคัดแยกขยะ กู้โลกร้อน 1 
8 ชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี โครงการผู้นำเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 
9 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โครงการผู้นำเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 

10 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร  โครงการผู้นำเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 
11 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ค่ายสะเต็มศึกษา 1 
12 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ศาสนพิธี 1 

 
 

10.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
1 นายณรงฤทธิ์  กล้าหาญ และคณะ ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1 

2 นายเชษฐา  พวงบุปผา ติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ห้องแก้วกาญจนา) 

2 

3 ผศ.ดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์  
ผศ.ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง 

การอบรม “การวิจัยและพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรม” 

4 

4 รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา  
นายธาฤชร ประสพลาภ   
นายณภัทร สุขนฤเศรษฐกุล  
นายพงศธร ปัญญานกุิจ 

การพัฒนานวัตกรรมและ
กระบวนการวิจัยสำหรับนักเรียน  

3 

5 นางสาวพีรดา  ปฏิทัศน์ การคัดแยกขยะ กู้โลกร้อน 1 
6 คณะวิทยากรจากค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ ค่ายสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ สสวท. 
1 

7 นายสถาพร  ใจตรง ติว 9 วิชาสามัญ (ภาษาไทย) 1 
8 พระครูปลัดบัณฑิต  อินทฺเมธี หลักธรรมและการทำโครงงานคุณธรรม 2 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
9 พระสมนึก  ธีรวโร หลักธรรมและการทำโครงงานคุณธรรม 2 

10 พระมลฑล  มหาปัญโญ หลักธรรมและการทำโครงงานคุณธรรม 2 
11 พระวชิรพนัธุ์  วชิรวังโส (มูลมณี) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2 
12 พระใบฎีกาศักดิ์ดนัย  สนฺตจิตฺโต ศาสนพิธี 1 
13 คณะวิทยากรชาวต่างชาติจากสโมสรโรตารี 

สุพรรณบุรี 
ค่ายภาษาอังกฤษ 1 

14 คณะวิทยากรชาวต่างชาติ จากบริษัท Sine English Fun Day Camp 1 
15 นายพิพัฑฒน์พล  อรรถเจตน์ การบันทึกเสียงดนตรี 1 
16 นายเกียรติพล  สุพรธาดา เทคนิคการบรรเลงรวมวง 2 

 

11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 ผลงานดีเด่น 
          ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

ประเภท ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
สถานศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ 2 ดาว เป็นต้นแบบการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน” โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
(ให้ไว้เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 
2564) 

ทีมนักเรียน รางวัลชมเชย การประกวดกลอนระดับภาค สมาคมนักกลอนแห่งประเทศ
ไทย 

 
         ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นายวิโรจน์  ไชยภักดี ประกาศเกียรติคุณบัตรได้รับคัดเลือกเป็น 

ผู้บังคับบัญชาดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท
ผู้บริหาร 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

โล่เกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ ระดับ
ปริญญาเอก ในการเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติยศและรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 

สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย  

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวบุญชู  รักญาติ  รองผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดีเด่น 

ประจำปี ๒๕๖๓ 
สมาคมรองผู้อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) 

2.ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น ประเภทรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๓ 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ส.บ.ม.ท.) 

นางศุภ์พัฒนิยา  ปรีดิวรารัตน์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแห่งประเทศไทย 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการและ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย  

รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 

นางดวงเดือน  รุ่งเรือง รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตาม
เบ้ืองพระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแห่งประเทศไทย 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 

เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับคัดเลือกให้
เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
บริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 
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         ผลงานดีเด่นของครู ระดับจังหวัด/เขต 
ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นางสาวอารีรัตน์    
แสงสุขดี 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน 
คนคุณธรรม” ประเภทครูผู ้สอน ระดับดี
เย่ียม  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

6 ตุลาคม  
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นายธนพัฒน์   
ล้ิมไพบูลย์ 

ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวธีมาภรณ์  
โสภาธนัตถ์สกุล 

เหรียญทอง พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดสื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้
จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร สอ น อ อ น ไ ลน ์ ว ิ ช า
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

20 มกราคม 
2564 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สพม.

สุพรรณบุรี 
นางสาวปารวัณ  
รัตนทองคง 

เหรียญเงิน การประกวดสื่อเทคโนโลยี เพื่อ
ใช ้จ ัดก ิจกรรมการสอนออนไลน ์ ว ิ ชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

20 มกราคม 
2564 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สพม.

สุพรรณบุรี 
ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาววงษ์ศิริ   
ชินสุวรรณ 

เหรียญเงิน การประกวดส่ือเทคโนโลยี เพื่อ
ใช้จัดกิจกรรมการสอนออนไลน์วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

20 มกราคม 
2564 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สพม.
สุพรรณบุรี 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวนิศาชล  
ประทีปทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดส่ือ
และนวัตกรรมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ยุคดิจิทัล 

6 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวนันท์นรญิ  
พิสิฐรัชต์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดส่ือ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

20 มกราคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นายธนพัฒน์  มุขโต เหรียญทอง การประกวดส่ือนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล 

6 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสุธามาศ  ทวีศรี เหรียญทอง การประกวดส่ือนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล 
6 กันยายน 

2564 
สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวสร้อยสุณี   
ม่วงพันธ ์

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นายอาทิตย์ เอกลาภ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวสุภาพร  
ภู่พุดตาล 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวชมพูนุท  
หาญทนงค์ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวผกากรอง  
เอี่ยมป้ัน 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นายเฉลิมยศ ญาดี รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน 
คนคุณธรรม” ประเภทครูผู้สอน ระดับดี
เย่ียม  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

6 ตุลาคม 2564 สพม.สุพรรณบุรี 

ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

23 พฤศจิกายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

เหรียญทอง พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดส่ือเทคโนโลยี เพื่อใช้
จัดกิจกรรมการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย  

20 มกราคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางบังอร จำปาเงิน รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน 
คนคุณธรรม” ประเภทครูผู้สอน ระดับดี
เย่ียม  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

6 ตุลาคม 2564 สพม.สุพรรณบุรี 

ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

23 พฤศจิกายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวนิศรา   
วงษ์สุบรรณ์ 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน 
คนคุณธรรม” ประเภทครูผู้สอน ระดับดี
เย่ียม  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

6 ตุลาคม 2564 สพม.สุพรรณบุรี 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวธลัณรัชต์   
ฐิติวลัญช์ญกุล 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน 16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวพิมพิศา   
สว่างศรี 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นายวิศรุต  ศรีนวล   รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 17 ตุลาคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวปิยนันท์   
ปิ่นวิเศษ 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน 16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวนฤมล  มีมุข รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 30  กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวด
ส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

20 มกราคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางกานต์มณี  คงเกื้อ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 17 ตุลาคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวภาสินี   
ศรีสุนทรพินิต 

รางวัลท่ี 3 การประกวดงานวิจัยเกี่ยวกับ
การสอนภาษาจีนระดับนานาชาติ  

15 พฤศจิกายน 
2564 

สถาบันขงจ่ือ  
ม.สวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 

รางวัลท่ี 3 การประกวดการสอนภาษาจีน
ของครูผู้สอนภาจีนชาวไทย  

27 ธันวาคม 
2564 

สถาบันขงจ่ือ  
ม.สวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 

นางสาวกนกกร   
ไร่คลองครุ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น เนื่องในงานวนั
ครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางบุญปลูก  เขียนดี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นาคำศรี  สร้อยสุวรรณ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น เนื่องในงานวนั
ครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางณัฐหทัย  เรือนทอง รางวัลชมเชย การประกวดส่ือนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้การงานอาชีพ (ประเภทครูผู้สอน) 

6 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวอรริษา   
พัฒนมาศ 

รางวัลชมเชย การประกวดส่ือนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้การงานอาชีพ (ประเภทครูผู้สอน) 

6 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน 
คนคุณธรรม” ประเภทครูผู้สอน ระดับดี
เย่ียม  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

6 ตุลาคม  
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวสาวิตรี   
ถีระแก้ว 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ประจำปี 
2565 

16 มกราคม 
2565 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางกานต์นรี   
โพธิ์สกุลหอม 

ผลงานอยู่ในระดับ “ดีเด่น” ในการส่งผล
งานเข้าประกวด การออกแบบ TEMPLATE 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สพม.สิงห์บุรี 
อ่างทอง 

13 สิงหาคม 
2564 

สพม.สิงห์บุรี 
อ่างทอง 

นายวณิชย์  
เอื้อน้อมจิตต์กุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส่ือ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้พลศึกษา 

25 สิงหาคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นายสมพงษ์   
ศรีขวัญเมือง 

เหรียญทอง การประกวดส่ือนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้พลศึกษา 

25 สิงหาคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

        
  ผลงานดีเด่นของครู ระดับภาค 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวสาวิตรี  
ถีระแก้ว 

ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล
เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทการทดลอง การแข่งขันโครงงาน
ระดับเครือข่ายของโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

25 กันยายน 
2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวนันท์นรญิ   
พิสิฐรัชต์ 

ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล
เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทการทดลอง การแข่งขันโครงงาน
ระดับเครือข่ายของโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

25 กันยายน 
2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ผลงานดีเด่นของครู  ระดับประเทศ 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางบังอร  จำปาเงิน รางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัด 

ประเภทบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ 
16 มกราคม 

2565 
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ และ

สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) 
นายเฉลิมยศ  ญาดี รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี 2564 สาขา

แม่พิมพ์ดีเด่น 
1 ตุลาคม  
2564  

สมาพันธ์องค์กรผู้
ทรงคุณค่าของแผ่นดิน

แห่งประเทศไทย 
นายธนพัฒน์  
ล้ิมไพบูลย์ 

ผลการประเมินระดับ เหรียญเงิน การ
พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย
และการจัดการความรู้ สำหรับผู้บริหาร
และครู 

31 สิงหาคม 
2564 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย ร่วมกับ 

สพฐ. 

นางสาวพรเพ็ญ   
ศรีดอกคำ 

ผลการประเมินระดับ เหรียญเงิน การ
พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย
และการจัดการความรู้ สำหรับผู้บริหาร
และครู 

31 สิงหาคม 
2564 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย ร่วมกับ 

สพฐ. 

นายบุญชู   
กระฉอดนอก 

ท่ีปรึกษางานวิจัย เหรียญทอง อันดับ 2 
การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

31 สิงหาคม 
2564 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย ร่วมกับ 

สพฐ. 

นายปิยะณัฐ   
บ่อพิมาย 

ผลการประเมินระดับ เหรียญเงิน การ
พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย
และการจัดการความรู้ สำหรับผู้บริหาร
และครู 

31 สิงหาคม 
2564 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย ร่วมกับ 

สพฐ. 

โล่รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจำปี 2564 

9 กันยายน 
2564 

ศูนย์ให้คำปรึกษา
กิจกรรมเพื่อสังคม 

(องค์กร
สาธารณประโยชน์ เลขท่ี 

2427) 
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 ผลงานดีเด่นของครู  ระดับนานาชาติ 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวขนิษฐา  
ปานชา 

ครูท่ีปรึกษาของนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
Consolation Award ประเภท Project 
Proposal Biological Sciences ในงาน 
ASPC 2021 The 7th ASEAN Student 
Science Project Competition เป็น
ตัวแทนประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วม
ประกวดในรูปแบบออนไลน ์

3 – 5 กันยายน 
2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ร่วมกับ 
อพวช. 

ครูท่ีปรึกษาของนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
Honorable-mention Award การ
ประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ Tentative Conference 
Program the 6th International STEM 
Education (iSTEM-Ed 2021) นักเรียน
ผ่านการประกวด GLOBE SRC และ 
TJWP 2021   

10-12 
พฤศจิกายน 

2564 

สถาบันส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 

         ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ระดับเขต/จังหวัด 
ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

ด.ญ.แพรวา  อรรถาสิงห์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การเขียนเรียงความ
ระดับช้ัน ม.ต้น 

26 สิงหาคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวหัสญาณี  ปก
นาง 

รางวัลชนะเลิศ การอ่านทำนองเสนาะ 26 สิงหาคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นายวรปรัชญ์  สว่างศรี เหรียญทอง การอ่านทำนองเสนาะ 26 สิงหาคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวชไมพร  ทับศรี เหรียญทอง การอ่านทำนองเสนาะ 26 สิงหาคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวพิศชานันท์   
จันทร์หอมกุล 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ส่ือการสอน 26 สิงหาคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวหัสญาณี   
ปกนาง 

รางวัลชมเชย การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 5 ธันวาคม 
2564 

วัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายธีรสิทธิ สารสุวรรณ รางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับ
มัธยมศึกษา 

29 กรกฎาคม 
2564 

สพม.ชลบุรี ระยอง 

นางสาวพิมพ์ชนก  
พ่อค้า 

เหรียญเงิน การประกวดคัดลายมือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

26 สิงหาคม 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นายถิรวัฒน์  มณีรัตน์  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งคำขวัญ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

5 ธันวาคม 
2564 

วัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางสาวศศินุช  งามภักดิ์  รางวัลชมเชย การแข่งขันแต่งคำขวัญ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

5 ธันวาคม 
2564 

วัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางสาววิรัญชนา 
ประเสริฐวณิช 

เหรียญทองแดง การแข่งขันร้องเพลงภาษา
เกาหลี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

ด.ช.ณรชต   
เมฆาสุวรรณดำรง 

เหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
(Speech) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

ด.ช.กนกกานต์  ปีเงิน เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ (Singing Contest) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวพิจาริณ   
ทานาแซง 

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน Story 
Telling Contest ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

ด.ญ.วชิรญาณ์   
ปิยมิตรอำนวย 

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน Story 
Telling Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

ด.ญ.อุรัสยา  พลภักดี เหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skill 
Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นายณัฏฐพงศ์  นาคสุข เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skill 
Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวสิริกร   
วัชรินทร์พร 

เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

นางสาวกันตินันท์   
อนุศรี 

เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ (Singing Contest) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวฉัตรชนัฐ   
เจริญสวรรค์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาจีน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 กันยายน 
2564 

สพม.สุพรรณบุรี 

 
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ระดับภาค 

ช่ือ ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวอมรรัตน์ 
สถาปนาพิทักษ์กิจ 

รางวัลชนะเลิศคัดลายมือ ระดับช้ัน ม.4-6 28 กุมภาพันธ์ 
2565 

รร.พัฒนานิคม 
ลพบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ 1 แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี
ไทย ระดับช้ัน ม.4-6 

21 สิงหาคม 
2564 

ม.ขอนแก่น 

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา 30 พฤศจิกายน 
2564 

สมาคมนักกลอน
แห่งประเทศไทย 

นางสาวหัสญาณี   
ปกนาง 

รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง 21 สิงหาคม 
2564 

มรภ.จันทรเกษม 

ชนะเลิศการประกวดขับเสภา “สุนทรพ่อ” 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

26 พฤษภาคม 
2564 

ร.ร.พระปริยัติธรรม 
วัดพระธรรมกาย 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอ่านทำนอง
เสนาะ 

28 กุมภาพันธ์ 
2565 

รร.พัฒนานิคม 
ลพบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอ่านฉันท์ 23 กรกฎาคม 
2564 

มรภ.ลำปาง 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ 26 มิถุนายน 
2564 

โรงเรียนอยุธยา
นุสรณ์ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอ่านร่าย
สุภาพ 

28 สิงหาคม 
2564 

ม.มหากุฎราช
วิทยาลัย 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านทำนอง
เสนาะ 

27 มกราคม 
2565 

สถาบันไทยปัญญ์
สุข 

เด็กหญิงสุพิชญา   
สุขสำราญ 

ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง 28 กุมภาพันธ์ 
2565 

รร.พัฒนานิคม 
ลพบุรี 

นายวรปรัชญ์  สว่างศรี ชนะเลิศ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 

รร.พัฒนานิคม 
ลพบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอ่านทำนอง
เสนาะ 

10 มีนาคม 
2565  

ม.เซาธ์อีสท์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับเสภา 
“สุนทรพ่อ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

26 พฤษภาคม 
2564 

ร.ร.พระปริยัติธรรม 
วัดพระธรรมกาย 
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ช่ือ ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
ด.ญ.บุณยานุช  
อินทร์สว่าง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 คัดลายมือ ม.ต้น 8 กุมภาพันธ์ 
2565 

ร.ร.มัธยมวัดหนอง
แขม 

เด็กหญิงบุษราภรณ์   
กำมนัส   

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวด
อ่านทำนองเสนาะ 

8 กุมภาพันธ์ 
2565 

ร.ร.มัธยมวัดหนอง
แขม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านฟัง
เสียง  

8 กุมภาพันธ์ 
2565 

ร.ร.มัธยมวัดหนอง
แขม 

นางสาวปุณญิศา   
ทัศนสุวรรณ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันร้องเพลง
คำมั่นสัญญา 

29 กรกฎาคม 
2564 

โรงเรียนเลิงนกทา 

นางสาวจินตนา   
ลาภอุไรเลิศ 
นางสาวจิราพัชร   
บุญครอง 

เหร ียญทองแดง โครงงานว ิทยาศาสตร์  
ประเภทการทดลอง การแข่งขันโครงงาน
ระด ับเคร ือข ่ ายของโรง เร ียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

25 กันยายน 
2564 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

 
         ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ประเทศ 

ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวนภัสกร   
ช้างเขียว 
นางสาวชุติมา   
ชินวงษ์จันทร ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (Thailand 
Junior Water Prize 2021) ประจำปี 
2564 ระดับเยาวชน 

6-7 พฤษภาคม 
2564 

สถาบันส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  
นิ่มอนุสสร์กุล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่าน
ฟังเสียง 

26 สิงหาคม 
2564 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 

รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การ
ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอน 

28 กรกฎาคม 
2564 

วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรีร่วมกับ

สมาคมครูภาษาไทย
แห่งประเทศไทย 

นางสาวหัสญาณี  
ปกนาง 

รางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลง
กล่อมลูกภาคกลาง 

12 สิงหาคม 
2564 

มรภ.ธนบุร ี

นางสาวมินตรา 
 เนตรวิจิตร 

รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การ
ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

28 กรกฎาคม 
2564 

วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรีร่วมกับ

สมาคมครูภาษาไทย
แห่งประเทศไทย 
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ชื่อ ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวพิชญ์สินี   
ศรีสวัสด์ิ 

รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การ
ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

28 กรกฎาคม 
2564 

วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรีร่วมกับ

สมาคมครูภาษาไทย
แห่งประเทศไทย 

นายรณกร   
จาตุพรธรรม 
นายชนาธิป  
บุญพิพัฒน์พาณิช 
นายสุรกฤณ์ิ  สง่างาม 

เหรียญทอง งานวิจัยเรื่อง อุปกรณ์แจ้ง
เตือนการนั่งทำงานเป็นเวลานาน  

31 สิงหาคม 
2564 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยร่วมกับ 

สพฐ. 

ด.ญ.ชนิสรา  แสงทอง 
ด.ญ.พิลาสลักษณ์   
นิ่มอนุสสรณ์ 
ด.ญ.วชิรญาณ์   
ปิยมิตรอำนวย 

เหรียญทอง ลำดับท่ี 3 การแสดงผลงาน
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและ
การจัดการความรู้ ครั้งท่ี 10 

31 สิงหาคม 
2564 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยร่วมกับ 

สพฐ. 

นางสาวชนกกานต์ 
ทรัพย์วิเชียร 

เด็กดีของแผ่นดิน 30 ธันวาคม 
2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวณัฏฐ์ชวัล   
สมตัว 

เด็กดีของแผ่นดิน 30 ธันวาคม 
2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวดาราวดี   
ศรีเมือง 

เด็กดีของแผ่นดิน 30 ธันวาคม 
2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวอภิญญา   
มุขเงิน 

เด็กดีของแผ่นดิน 30 ธันวาคม 
2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวอัญฌญา   
ม่วงอิ่ม 

เด็กดีของแผ่นดิน 30 ธันวาคม 
2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวอิศรา  
พรหมอินทร ์

เด็กดีของแผ่นดิน 30 ธันวาคม 
2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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 ผลงานดีเด่นของนักเรียน  นานาชาติ 

ชื่อ ผลงาน วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวมนสิกาล  ฉ่ำดุม เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

ในท่ีสาธารณะ 
28 กันยายน 

2564 
โรงเรียน SESERI , 

Malaysia 
นางสาวนภัสกร  ช้างเขียว 
นางสาวชุติมาชิน  วงษ์จันทร์ 
นายพริสร  บุญธรรม 

รางวัล Consolation Award ประเภท 
Project Proposal Biological Sciences 
ในงาน ASPC 2021 The 7th ASEAN 
Student Science Project Competition 
เป็นตัวแทนประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วม
ประกวดในรูปแบบออนไลน ์

3 – 5 กันยายน 
2564 

สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับ อพวช. 

นางสาวนภัสกร  ช้างเขียว 
นางสาวชุติมา  ชินวงษ์จันทร์ 
นายพริสร  บุญธรรม 

รางวัล Honorable-mention Award การ
ประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ Tentative Conference 
Program the 6th International STEM 
Education (iSTEM-Ed 2021) นักเรียน
ผ่านการประกวด GLOBE SRC และ TJWP 
2021   

10-12 
พฤศจิกายน 

2564 

สถาบันส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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11.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น                  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 

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

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้นหาตนเองและเลือก
อาชีพของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2. เครือข่ายวิชาการ 
3. การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
6. รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 
7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)
10. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู ้
11. พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ 
12. การจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
13. ค่ายวิทยาศาสตร์ 
14. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร(ฟัง-พูด) ด้วยส่ือมัลติมีเดีย โดยครูชาวต่างชาติ 
15. จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย 
16. พัฒนาส่ือและการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษ สสวท. 
17. พัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (แก้ว-
เพชรกาญจนา) 
18. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
19. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม (ส่งเสริม
การรักษาระเบียบวินัย) 
20. โรงเรียนวิถีพุทธ 
21. ธนาคารโรงเรียน 
22. โรงเรียนสีขาว 
23. ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี 
ตามแนวทางเบญจวิถี 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
24. งานกิจกรรมโรงเรียน 
25. พัฒนาและส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน 
26. พัฒนางานกิจการนักเรียนประจำ 

นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขัน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล   
ท่ีเหมาะสม 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. โครงการผลิตส่ือและเอกสาร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้นหาตนเองและเลือก
อาชีพของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
3. เครือข่ายวิชาการ 
4. การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
5. นิเทศภายใน 
6. พัฒนาเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน(อาคารใหม่) 
7. พัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
9. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
10. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน(ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
11. พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ 
12. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อปรับปรุง
ห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
13. ปรังปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
14. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ และ Maker space 
15. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร(ฟัง-พูด) ด้วยส่ือมัลติมีเดีย โดยครูชาวต่างชาติ 
16. การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ สสวท. 
17. พัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (แก้ว-
เพชรกาญจนา) 
18. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
19. พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา I.C.T. 

นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ผลิตส่ือและเอกสาร 
2. เครือข่ายวิชาการ 
3. การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
4. นิเทศภายใน 
5. บริหารวิชาการและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
7. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
8. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์
พัฒนาการศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี 
9. พัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
10. พัฒนาสำนักงานฝ่ายอำนวยการ 
11. พัฒนางานสารบรรณ 
12.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ 
13. ทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน 
14. พัฒนาทำเนียบบุคลากร 
15. พัฒนางานยานพาหนะ 

นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

1. จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 
ปี อย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
3. รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 
4. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ประชาธิปไตยส่งเสริมสายใยพี่น้องกาญจนา 
8. พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา I.C.T. 
9. ส่งเสริมและพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 
10. พัฒนางานยานพาหนะ 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ค่ายวิทยาศาสตร์ 
3. ส่งเสริมพัฒนางานจราจร 
4. การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
5. การจัดการขยะในโรงเรียน 
6. พัฒนาและส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน 
7. ซ่อมบำรุงอาคาร สถานท่ีและสาธารณูปโภค 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
8. พัฒนางานโภชนาการ 

นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นิเทศภายใน 
3. รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 
4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. พัฒนาสำนักงานฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
6. จัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
7. พัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
9. พัฒนาปรับปรุงห้องประชุมฝ่ายอำนวยการ 
10. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
11. พัฒนาการบริหารงานท่ัวไป 
12. พัฒนางานโภชนาการ 
13. พัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2563 
      ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 

 กำลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
12.1 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. มีโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีหลักสูตรท่ีเสริมทักษะด้านอาชีพตามความ
สนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม
วิชาการ เช่น ชุมนุมจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  ชุมนุม
ผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
   2. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรมบูรณา
การ การจัดการเรียนรู ้ใน 8 กลุ ่มสาระฯ โดยผ่าน
โครงการ กิจกรรม ลงสู ่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้  ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมท่ีดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
   3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ  ที่เป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียน สามารถสร้าง
ผลงาน นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานด้วยความมั่นใจใน
ตนเอง และนำความรู ้ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ
กิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างดี จนเกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น  ความสามารถทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ควรเพิ ่มเวทีที ่ส ่งเสร ิมให้ผ ู ้ เร ียนได้เล ือกทำ
กิจกรรมตามที ่ตนเองสนใจที ่ส่งเสร ิมให้ผู ้ เร ียนได้
แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้ลงมือ
ปฏิบัติท้ังในและนอกโรงเรียน 
   2. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจคติที่ดีต่อ
ความไทยเพิ่มข้ึน   
   3. ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็น
ไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพิ่มข้ึน 
   4.  ควรส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องกับถ่ินให้
มากยิ่งขึ้น 
   5.  ควรส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง  
   6.  ควรส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตามความ
ถนัดให้กับนักเรียนทุกคน  
   7. โรงเรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้น 
และเชิญชวนชุมชนเข้ามามีบทบาทในโรงเรียนอยา่ง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
   8. ควรมีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอ
ผลงานหรือสร้างรายได้ จากงานท่ีลงมือทำเพื่อให้
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   4. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการของผู ้เร ียนในศตวรรษที ่ 21 ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็น
ของผู้อื ่น มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดีและสามารถอยู่ร่วมกัน       
บนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมี
ความสุข การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึ งประสงค์
ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-6 ด้วย
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี น ักศึกษาว ิชาทหาร  
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
หน้าเสาธง กิจกรรมค่ายคุณธรรม การเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดีตามว ิถ ีประชาธ ิปไตยด้วยกิจกรรม
ส่งเสร ิมประชาธ ิปไตย เช่น การเลือกตั ้งห ัวหน้า
ห้องเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน   การจำลอง
ประสบการณ์เชิงประจ ักษ์ให้ผ ู ้ เร ียนเร ียนร ู ้การ
แก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น  
เป็นต้น 
   5. ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านทักษะทางภาษาทุกคน  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ได้ด้วย
ตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่
ในระดับดี 
   6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
เฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนร้อยละ 99.83 ระดับดี
เยี ่ยม นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ 99.87 ขึ้นไปได้ระดบัดี
เย่ียม  
   7. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
ว ิจารณญาณ อภ ิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
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   8. นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และจิตสำนึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ยอมรับ
เหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สมพันธ์ที่ดี 
   9. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกาย และน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เป็นผู้สุภาพ
เรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีอารมณ์และ
สุขภาพจิตดีอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี      
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปี
การศึกษา 2562 – 2565 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
   3. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
   4. มีการนำผลหรือข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติดตาม
มาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย 

 6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนท่ีมีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
    7. มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่มีความหลากหลาย 
ยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
ว ิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรในอนาคต 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. พัฒนาระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบ
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ 
   2. การประชุม ติดต่อ ส่ือสารเพิ่มช่องทางออนไลน์
อีกช่องทางหนึ่ง 
   3. ควรกำกับติดตาม รายงาน ประเมินผลการ
ดำเนินการด้วยระบบออนไลน ์

    4. นำระบบการส่ือสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ใน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนท่ี
มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   5. ควรมีวัสดุครุภัณฑ์ ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ และ
เพิ่มห้องปฏิบติัการต่างๆ เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียน
ในอนาคต 
   6. ควรมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยเพื่อรองรับกับจำนวน
นักเรียนในอนาคต 
   7. เพิ่มอาคารสถานท่ีให้เพียงพอและเหมาะสม 
รองรับกับจำนวนนกัเรียนในอนาคต 
   8. จำนวนครูไม่เพียงพอมีความขาดแคลนในบาง
สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ 
   9. มีบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศไม่เพียงพอ 
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    8. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและยกระดับ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน 
นวัตกรในอนาคต  
   9. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือ
ตามท่ีโรงเรียนจัด 
   10. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 
   12. สภาพพื ้นที ่ภายในโรงเรียนมีความสะอาด 
สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้ 
   13. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีอยู่เสมอ 

   10. เนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 26 ปี 
จึงส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนเริ่มชำรุดและ
ต้องซ่อมบำรุง 
        
    

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
  1. ครูสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้ด้วย
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
  2. โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม 
  3. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเย่ียมบ้านนักเรียน 
โดยมอบโล่รางวัลให้กับครูที่มีการเยี ่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100%  
   4. การประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามสภาพจริง ใช้
วิธ ีการที ่หลากหลาย ยืดหยุ ่น ในช่วงสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
  1. ศึกษาส่ือและเทคโนโลยีให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อ
ใช้กับบริบทในการจัดการเรียนการสอนท่ีกว้างขึ้น 
  2. ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนและการเผยแพร่
ผลงานการวิจัยของครูและนักเรียนให้เพิ่มข้ึน  
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12.2 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
             1. จัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด เช่น  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.  
            2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื ่อง  โดยให้นักเรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
            3. จัดทำโครงการให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานหรือสร้างรายได้จากผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 

  4. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

  5. จัดทำโครงการซ่อมบำรุง อาคาร สถานท่ี และระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมส่วนท่ีชำรุด 
  6. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

            7. ให้การสนับสนุนการจะทำส่ือท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการเอกสารท่ีดี 
            8. จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ของนักเรียน 
         9. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำวิชาในทุกระดับช้ันเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

  10. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและส่งเสริมการทำวิจัย 
 

12.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
           1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและวิธีวัดและประเมินผลของครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย และใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
            2. ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
            3. ส่งเสริมการใช้กระบวนการนิเทศภายในมาใช้ปรับปรุงการทำงานให้มากยิ่งขึ้น 
            4.  ส่งเสริมการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในทุกส่วนงานให้มีความสอดคล้องกันท้ังระบบ 
            5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นำ
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
            6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิต และจัดการ
เรียนการสอน 
            7. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
            8. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
            9. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักเบญจวิถี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
            10. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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            11. จัดอบรมและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับครู 
 
12.4 ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 1. การอบรมการใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ควบคู่กับ
การสอนในช้ันเรียน 

 2. การอบรมทบทวนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. การจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนการสอน เพื่อลดภาระงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ

สอนของครู 
 4. งบประมาณในการจ้างครูผู้สอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีจำนวนช่ัวโมงสอนมาก 
 5. การอบรมการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
 

13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19)  
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
จุดเน้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

 พอใช้ 4 ข้อ 
  ดี 5 ข้อ 

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน 

ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี 

เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถานศึกษาเพิ่มการนำเสนอใน SAR เกี่ยวกับวิธีการ กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนำเสนอรายงานผลการประเมิน 
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายของผู้เรียนได้ชัดเจน ถูกต้องมากขึ้น รวมท้ัง
เพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการนำผลประเมินผู้เรียนมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
สำหรับผู้เรียน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
✓ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

 พอใช้ 4 ข้อ 
  ดี 5 ข้อ 

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน        

ปีการศึกษาต่อไป 
✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา         

ให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  
สถานศึกษาควรระบุข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเมื่อส้ินสุดการดำเนินการและมีการประเมินผลการ 

ดำเนินงาน แล้วได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการใด เช่น ในการ
ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำภาคเรียน และได้เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาทางช่องทาง ต่าง ๆ เช่น ทางออนไลน์ ทางเฟซบุ๊กของสถานศึกษา เพื่อเป็นการรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

 พอใช้ 4 ข้อ 
  ดี 5 ข้อ 

✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  
สถานศึกษาควรระบุกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด 

และปฏิบัติครูมีการระบุแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละรายวิชา โดยอ้างอิง
จาก ผลปีท่ีผ่านมาแล้วมีการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อยกระดับผลการประเมิน
จากปีท่ีผ่านมา เมื่อได้แผนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ก็ระบุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นและแผน
ท่ีได้วางไว้ พบหลักฐานว่า แผนงานท่ีได้ถูกพัฒนาขึ้นถูกนำมาพัฒนาและใช้โดยครูผู้สอนผ่านกิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กัน และเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนจะนำผลมาแสดงเทียบเคียงในรายงานเพื่อให้เห็นผลท่ีเกิดขึ้นและเทียบกับ
เป้าหมายที่ได้วางไว้ จากแผนการจัดการเรียนการสอน นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อให้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป ในรายงาน SAR พบว่ามีการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
ระหว่างครูผู้สอนเพื่อนำมาร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจะดีมาก หากมีภาพหรือเอกสารประกอบ
หลักฐานเพื่อรายงานมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในปีต่อไป 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก   
      โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 – 2568) 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 สถานศึกษาจัดทำรายงาน SAR ได้มีความครบถ้วน ค่อนข้างสมบูรณ์ และหากได้มีการระบุ แบบอย่างท่ีดี 
(Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน รวมถึงระบุข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าได้เผยแพร่ 
ผลการประเมิน SAR ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นสังกัด หรือ 
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ เอกสาร หรือในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงระบุ  
ข้อความแนะนำ ลิงก์ หรือ QR Code ที่สถานศึกษาได้จัดทำไว้ท้ายเล่ม เชิญชวนให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล
การประเมินตนเองและหลักฐานอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้น โดยควรจัดทำ QR Code เช่ือมโยงไปยังฐานข้อมูล
แยกในแต่ละมาตรฐาน 
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14. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในปีท่ีผ่านมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน  และจัดทำ

วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
3. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้แก้ปัญหาของนักเรียน 
4. ใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
5. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนดำเนินการภายใต้กระบวนการ PDCA   
6. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดอบรมความรู้ด้านการใช้โปรแกรม

ต่าง ๆ ในการสร้างส่ือการเรียนรู้ และการออกแบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
7. ปรับปรุงห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ทันสมัย มีความพร้อมรองรับการเรียนรู้ในยุค

ดิจิทัล  
8. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลท่ัวไป

ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website  Facebook  วารสาร  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 
 

15. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
     15.1 การบริหารจัดการศึกษา 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย โดย
แบ่งเป็น ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบ         
มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยใช้โมเดลการบริหาร  “KPSP PERFECT school  สู่ 5G”  มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ท้ัง 
4 ฝ่าย การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนดำเนินการภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  ส่งผลให้โรงเรียนมี
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมในด้านทรัพยากร  วัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี  มีอาคารเรียนและห้องเรียนท่ีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  มีครูและบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพียงพอ มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลายและมีแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัยและเพิ่มจำนวนแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างครบถ้วน  
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โมเดลการบริหาร  “KPSP PERFECT school สู่ 5G” 
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องค์ประกอบของการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ 
องค์ประกอบด้านบริบท  

สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ  คือ ท่ีต้ังเหมาะสม ชุมชนร่วมมือ และมีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลากหลาย ชุมชนให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
องค์ประกอบด้านปัจจัย  

1. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพและมีจำนวนเพียงพอ  
   1.1 ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

  1.2 ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ 
สอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ  

1.3 ครูครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนดและมีภาระงานเหมาะสม มีขวัญและกำลังใจในการประกอบ 
วิชาชีพครู  

1.4 ผู้บริหารสามารถพัฒนางานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และประพฤติ ปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน  
2.1 พื้นท่ีโรงเรียน  
2.2 โครงสร้างพื้นฐาน  
2.3 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการ  
2.4 พื้นท่ีสำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนเหมาะสม 

3. หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  คือ หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

4. ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย  มีนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ  
5. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
6. งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน  
 

องค์ประกอบด้านกระบวนการ  
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้เนน้ผู้เรียนสำคัญท่ีสุด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้เรียนคิดเองและปฏิบัติจริง ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พฒันาเต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู ้

2. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน และบริเวณ
โรงเรียนถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้  

3. การบริหารจัดการท่ีดี ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วม คือบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการท่ีเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วม   
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4. การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน  คือ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน ครบวงจร ปฏิบัติได้ และมีความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก  มีระบบ
และมีแผน งานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการดำเนินการตามระบบและแผนงาน ตลอดจนมี
การประเมินตนเอง และการจัดทำรายงาน  
 
องค์ประกอบด้านผลผลิต  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและประกอบ
อาชีพได้  มีปัจจัยหลักความสำเร็จ 4 ปัจจัย คือ  
           1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
            1.2 มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ  
         1.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตร และสถานศึกษากำหนด  
          1.4 คุณภาพผู้เรียนเป็นท่ียอมรับของสังคม 

2. โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน  คือ ชุมชน พึงพอใจ และศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
3. โรงเรียนเป็นแบบอย่าง และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และโรงเรียนอื่น  
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      ฝ่ายอำนวยการ         ฝ่ายวิชาการ       ฝ่ายกิจการนักเรียน       ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

                                              โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

- สำนักงานฝ่ายอำนวยการ 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานการเงินและบัญชี 
- คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 - งานการเงินและการบัญชี 
- คณะกรรมการเบิกจ่าย และนำส่งเงิน 
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
- งานสวัสดิการ 
- งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานสารสนเทศ 
- งานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล 
- งานกิจการนักเรียนประจำ 
 

- สำนักงานฝ่ายวิชาการ 
- งานหลักสูตร/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- งานทะเบียน 
- งานวัดผล ประเมินผล/เทียบโอนผลการ
เรียน 
- งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 
- งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติภักดีภูวดล 
- งานพัฒนาสื่อ /นวัตกรรม เทคโนโลยี 
  ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
- งานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานโครงการพระราชดำริ 
- งานห้องเรียนพิเศษ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานสารสนเทศ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
         คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

- สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
- งานสร้างเสริมระเบียบวินัย 
  ของโรงเรียน และแก้ไขปัญหา 
  พฤติกรรมนักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
- งานระดับชั้นและครูท่ีปรึกษา 
- งานพัฒนาอัตลักษณ์ สภุาพบุรษุ 
สุภาพสตรี (เบญจวิถี) 
- งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
  และคณะกรรมการนักเรียน 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานจราจร   
- งานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจร
ปิด 
 
 
 

- สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
- งานยานพาหนะ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัย 
- งานสิ่งแวดล้อม 
- งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
- งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานควบคุมภายในโรงเรียน 
  และฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะ 
- งานกิจกรรมโรงเรียน 
 
 

         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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15.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
              ของสถานศึกษา 
      วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 

ประเด็นสำคัญของวิสัยทัศน์ 
           1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  หมายถึง พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมเพือ่
ส่งเสริม  สร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
           2. จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล หมายถึง จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และมาตรฐานสากล 
           3. บนพื้นฐานของความเป็นไทย หมายถึง จัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด 
กระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 
 

      พันธกิจ 
          1. บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
          2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
           3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 
 

ยทุธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

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

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

องค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชนท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชนท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

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

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชนท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
โรงเรียน 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
       1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีดีภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
       2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
       3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพพลโลก 
       4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
       5. ผู้เรียนน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน  
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

              นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
   
      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
     เทิดทูนสถานบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติ  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ   
  โรงเรียนดำเนินกิจกรรม กระบวนการพัฒนา วิธีการท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละหัวข้อดังนี้   

        1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น      

     โรงเรียนจัดการประชุมชี้แจงวางแผนอย่างเป็นระบบ ทำความเข้าใจและสร้างความตระหนัก              
ให้กับครูผู้สอนและบุคลากรภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี           
การจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาภาษาไทย เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนและกิจกรรมรักการ
อ่านทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยจัดครูผู ้สอนชาวต่างชาติ                        
สอนในทุกระดับชั้น ส่งเสริมทักษะด้านการคิดคำนวณ ด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ           
การส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน และผลการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์จากการประเมิน
ของครูผู้สอนในทุกระดับช้ัน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการส่ือสาร
เป็นอย่างดี ฝ่ายบริหารประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง  ประโยชน์ที ่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและ
โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมให้ผู ้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning : PBL) 
การนำไปใช้ และเผยแพร่ผลงานท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
ที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียน มีการจัดทำระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับ
การใช้งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ                 
จนได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับชาติ  มีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์             
มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างเท่ียงตรง 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

    โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยมีการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการจัดโครงการที่เป็นทั้งโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถ
ทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ผลงาน โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านวิชาการ 
กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและทักษะงานอาชีพ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันสุนทรภู่ กิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียนด้าน
ทัศนศิลป์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น  กิจกรรมการ
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แข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
นำเสนอวิธีคิด จัดการเรียนรู้รูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น 
กิจกรรมค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ การประกวดและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การประกวดวาดภาพ จัดทำ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในการวิจัยของห้องเรียนพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชา IS และมีการเผยแพร่สิ่งที ่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ การคัดเลือกและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการทั้งในและนอก
สถานท่ีในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้ความสำคัญกับสร้างอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนด้วยการพัฒนาทักษะ
อาชีพในวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ  
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน  ปี
การศึกษา 2564 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบผสมผสาน(Hybrid Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานให้นักเรียนที่เลือกเรียนที่โรงเรียน(Onsite) และนักเรียนท่ีเลือกเรียนอยู่ที ่บ้าน(Online) 
สามารถเรียนพร้อมกันตามตารางเรียนท่ีทางวิชาการจัดให้  
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

     โรงเรียนสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) ออนไซต์ (Onsite) 
เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ 
รวบรวมข้อมูล เช่ือมโยงองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง เช่น การ
ทำโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในการเรียนการสอนรายวิชา IS การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมนำวิถี สร้างคนดี ศรีกาญจนา (ศาสตร์พระราชา) การจัดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยของนักเรียน โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การจัดกิจกรรมอบรมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวตักรรม 
ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู ้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในระดับภาค ประเทศ และนานาชาติ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมท่ีนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลเป็นท่ีประจักษ์ สามารถสร้างช่ือเสียงแก่
โรงเรียนจนได้รับความเช่ือมั่นจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้กับผู้เรียน   

โดยจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรายวิชาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ระดับช้ัน ม.1 – ม.6 และ
จัดรายวิชาเพิ่มเติมทางด้านเทคโนโลยี ในทุกระดับช้ันให้นักเรียนท่ีมีความสนใจและต้องการต่อยอดการเรียนรู้ได้
เลือกเรียนตามความถนัด ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม มี
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ห้องปฏิบัติการ ICT เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
สืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  โดยใช้  
Google Classroom ,Google meet , Line,  Facebook , ZOOM ฯลฯ   ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีการนำเสนอ
ผลงานด้วยโปรแกรม Presentation และสนับสนุนให้นักเรียนสร้างโครงงาน นวัตกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี ปลูกฝังให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี  มีการส่งเสริมความสามารถโดยส่ง 
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขันอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึง
อย่างสะดวกมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกจุดในโรงเรียน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและ
เพียงพอต่อการใช้งาน  
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    โรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื ่อร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเผยแพร่ให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทราบ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวางแผน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ออกแบบการเรียนรู้โดย
คำนึงผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจาณาณ และคิดแก้ปัญหา  โรงเรียนจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถนะสำคัญท้ัง 5 ด้าน คือ การส่ือสาร  การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการ
ใช้เทคโนโลยีหลายกิจกรรม รวมทั้งมีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ  
เพื่อให้ผู้เรียนสอบเล่ือนช้ันหรือจบการศึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปหรือไปสู่การประกอบอาชีพ  ส่งเสริมผู้เรียนให้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มอ่อน  และให้ครูพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับ
นักเรียนกลุ่มเก่ง  มีการจัดกิจกรรมวิจัยของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นทั้งห้องเรียนพิเศษและสอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอน IS  ให้นักเรียนได้นำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง  ครูส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
ในด้านวิชาการ และให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

     โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาให้ผู้เรียนใหม้ีความรู้.ทักษะ.และเจตคติท่ีดี. 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น.หรือมีความสามารถทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย.ตามโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด.เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.โรงเรียนกำหนดรูปแบบให้
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.3.ที่จะศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  มีการดำเนินจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ.ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.การ
จัดบริการแนะแนว.และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน.ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้.มีทักษะในการทำงาน.สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื ่น.มีความสุขในการทำงาน.มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต.นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริม
ความรู้ด้านการศึกษาและอาชีพ.เช่น หลักสูตร.กิจกรรม.ซึ่งผู ้เร ียนจะได้ร ับความรู้แนวทางอาชีพและฝึก
ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน.อีกท้ังโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้
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ด้วยตนเอง.ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะผ่านกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ.Project Based.Learning.(PBL).กิจกรรมธนาคารโรงเรียน.และได้รับการประเมิน
ตามสภาพจริง.(Authentic Assessment).โดยประเมนิจากกระบวนการทำงานและผลงาน. นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้.ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน.เช่น.การแข่งขันทักษะวิชาการ.จัดการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพเพื่อให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ.ซึ่งจะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ/วาง
แผนการเรียนและอาชีพ พร้อมทั้งทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ.วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมใน
การศึกษาต่อและอาชีพ โดยกรมการจัดหางาน.กรมส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงาน ผู้เรียนทุกคน.จึงมี
ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน.หรือการทำงาน.ผลการพัฒนา.โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาองค์
ความรู้ด้วยตนเอง.ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ. 
 
      2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

    โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  อัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.  3  ด้าน  นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้นักเรียนได้ดำรงชีวิต โดยยึดหลักเบญจวิถี  5  ประการของกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ด้วยวิธีการบูรณาการในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามแนวทางเบญจวิถี   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยการ
จัดเลือกตั้งสภานักเรียน  การเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ เช่น  กิจกรรมอบรมประวัติและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและร่วมกิจกรรม
จุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อบรมเพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติตนตามรอยพระสัมมา  ยึดหลักไตรสิกขาของ
ชีวี  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดอบรมนวัตกรรมนำวิถี  สร้างคนดีศรีกาญจนา  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  จัด
กิจกรรมเสียงแห่งธรรมด้วยการส่งคลิป  คำคม  พุทธศาสนสุภาษิต  ภาพยนตร์สั้น เข้ากลุ่มไลน์ของนักเรียน      
แต่ละห้อง  และลงไว้ที่เพจ KPSP Social Studies จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนนั่งสมาธิวันละ 5 นาที   การ
จัดทำโครงงานคุณธรรม  เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2564 ส่วนใหญ่จัดผ่านระบบออนไลน์  โดยมี
เป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความประพฤติท่ีดีงาม และทำหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ อีกทั้งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั ้ง 8 กลุ่มสาระ     
โดยการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอนให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินของ
ตนเอง  โดยส่งเสริมให้ออมเงินโดยการฝากกับธนาคารโรงเรียน  มีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือสังคม มีความ
เสียสละ  สร้างความสามัคคี ให้เกิดกับหมู่คณะโดยผ่านการทำกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เช่น การประกวดร้อง
เพลง  การประกวดแต่งคำขวัญวันครู การแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันไอดอล กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เป็นต้น  ปลูก
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดโครงการจิตอาสา  กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ทั ้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้ผู ้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการลงสู่การเรียนการสอนผ่านหน่วยการเรียนรู้   แผนการจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้เกิดช้ินงาน/โครงงาน และผลงานผู้เรียน เช่น 
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การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  การสร้างจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทย พัฒนาและส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง ด้วยโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
ได้แก่ กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการติววิชาภาไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้
ความเข้าใจ  รักภาษาไทยและใช้ภาษไทยได้อย่างถูกต้อง  เป็นต้น 
 2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
                โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจาการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

1. ระดับข้ันพื้นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 ให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาประวัติความเป็นมาและธำรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านต่างๆ ใน
รายวิชาศิลปะ อาศัยรูปแบบกระบวนการคิด และสร้างผลงานตามภาระงานในแต่ละระดับชั้น โดยลงมือปฏิบติั
จริง ส่วนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ โดยจัดทำและนำเสนอผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ท่ีส่ือให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการคิด การระดมสมอง 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการปฏิบัติจริง    

2. ระดับช้ันเสริมทักษะปฏิบัติ โรงเรียนจัดให้เปิดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนท่ีมีความ 
สนใจด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และเปิดกิจกรรมชุมนุม ได้แก่ วงโยธวาทิต ดนตรีไทย ขับร้อง นาฏศิลป์ อีกท้ัง
จัดกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่ายศิลปะ ค่ายดนตรีสากล เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นทักษะทางศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ของผู้เรียน  

3. ระดับข้ันสร้างความมั่นใจในตนเอง เป็นการพัฒนาต่อยอดทักษะความสามารถของผู้เรียน  
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยโรงเรียนจัดให้มีการแสดงผลงานของผู้เรียนในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรม
การแข่งขันทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด  
ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนรู้จักการยอมรับ 
ท่ีจะอยู่ร่วมกัน เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย KP.SP. ENGLISH 
CAMP#2021  ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมวันเรียนรู้
วัฒนธรรม 4 ภาษา ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาไทย กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมยุวชน
คนคุณธรรม กิจกรรมกาญจนาสัมพันธ์ “กาญจนา”ส่งความสุขยุคออนไลน์ การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
สภานักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยแต่ละกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมและเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมีการส่งเสริมความเป็นเลิศให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การ
ประกวดต่างๆ โดยเน้นให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและรู้จักการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 
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4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
    โรงเรียน มีการดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  

โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย ทางด้านของสุขภาพอนามัย ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้มีพอเพียงในการปฐม
พยาบาล มีมาตรการรองรับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดอุณภูมิสำหรับวัดไข้นักเรียนในทุกๆ
เช้า เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดก่อนขึ้นอาคารเรียน ติดต้ังอ่างล้างมือไว้ตามจุดต่างๆภายในโรงเรียน
เพื่อรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ภายในโรงอาหารจัดให้มีการเว้นระยะห่างพร้อมแผงกั้นระหว่างรับประทาน
อาหาร  มีการดำเนินการและรณรงค์ให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา ๒๐๑๙  ซึ่งนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ฉีดวัคซีนท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๑  
ระหว่างเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ได้มีการดำเนินการโครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงด้วยชุดตรวจโควิด Antigen 
Test Kit เปิดเรียนในวันแรกคัดกรองตรวจ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน และในทุกๆเดือนสุ่ม
ตรวจนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ทางด้านของกีฬา มีการจัดสถานท่ีเอื้อต่อ
การออกกำลังกาย ศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ สนามวอลเล่ย์บอล สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล 
สนามเปตอง และสนามวิ่งขนาดมาตรฐาน มีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย และได้มีการวัด
ประเมินผลสมรรถภาพทางกายในทุกระดับช้ัน โดยมีการวัดสมรรถภาพทางกาย ด้านดัชนีมวลกาย ความอ่อนตัว 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วว่องไว และด้านความอดทนต่อระบบไหลเวียนเลือด ในวิชาพละ
ศึกษาให้นักเรียนส่งคลิปการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาต่าง ๆ เพื่อประเมินสมรรถนะในช่วงที่นักเรียนเรียน
Online รวมทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ตามความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ตามความชอบ  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL ตลอดจนมีกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านจิตสังคม กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์  ค่าย
ยุวชนคนคุณธรรม การอบรมนวัตกรรมนำวิถี สร้างคนดี ศรีกาญจนา (ศาสตร์พระราชา) กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรม “กาญจนา” ส่งความสุขยุคออนไลน์ ความภาคภูมิใจแห่งเกียรติภูมิ ตลอดจนการได้รับรางวัลโรงเรียน
คุณธรรม ระดับสองดาว และยังมีการให้นักเรียนทำแบบประเมิน SDQ ในระบบดูแลช่วยเหลือ แบบประเมินสุข
ภาวะด้านจิตใจสำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

๑๐๖ 
 

                                      

   

     2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

   

1) ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสารและการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ยอดเยี่ยม 
(90.๖๙) 

1. สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ 
7. แฟ้มสรุปโครงการกิจกรรม 
8.  ผลงานนักเรียนจากการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน 
๙. รางวัล/ผลงานนักเรียนด้านการอ่าน
ออกเสียง การเขียน ส่ือสาร คิดคำนวณ 
10. ผลการทดสอบนักเรียนท้ังโรงเรียน
จากแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 20 ข้อ 
แยกเป็น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม  
(91) 

ยอดเยี่ยม 
(๙๒.๕๐) 

1. รายงาน/โครงการ โครงงานนักเรียน  
2. สรุปผลการจัดการเรียนการสอน IS / 
นิทรรศการการนำเสนอ ผลงาน IS ของ
นักเรียน  
3. แผนการจัดการเรียนรู้และสรุปกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ี เกี่ยวข้อง เช่น การ
โต้วาที การอภิปราย แสดงความคิดเห็น  
4. นวัตกรรม / ช้ินงาน / ส่ิงประดิษฐ์  
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

5. รางวัลจากการส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ของนักเรียน  
6. การนำเสนอผลงานการวิจัยของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
7. สรุปผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา ผู้เรียน รายบุคคล 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

1. สรุปผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา IS 
2. ตารางแสดงจำนวนช้ินงาน/นวัตกรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ จากการเรียนการสอนรายวิชา 
IS 
3.รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของ
นักเรียน โครงการยกระดับฯ  
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
4. ผลงานการแข่งขันโครงงาน/นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับภาค ประเทศ และ
นานาชาติ 
5. ช้ินงาน/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ 
6. รายงานผลการจัดกิจกรรมการประกวด
ส่ือสร้างสรรค์ นวัตกรรมนำวิถี สร้างคนดี 
ศรีกาญจนา (ศาสตร์พระราชา) 
๗. รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรม
วิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
๘. แฟ้มสรุปสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การส่ือสาร 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ยอดเยี่ยม  
(96.00) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. รายงาน/ สรุปผลการใช้เทคโนโลยีและ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์  โดยใช้  
Google Classroom/meet/Line/ 
Facebook ฯลฯ ของครู 
3. สรุปผลจากการสอบถามความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

4. รายงาน / โครงการ /งานวิจัย/
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีใช้เทคโนโลยี 
5. สรุปผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนในแต่ละราย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี   
(79) 

ดีเลิศ 
(86.11) 

1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ประกาศค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. รายงานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
5. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนของโครงการห้องพิเศษต่าง ๆ  

6) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ยอดเยี่ยม 
(๙๔.๓๓) 

1..แบบประเมินความพร้อมนักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
2. แบบทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษา
ต่อ และเลือกอาชีพ 
3. แฟ้มติดตามผลการศึกษาต่อและการ 
ประกอบอาชีพของนักเรียนระดับช้ัน ม.3 
และ ม.6 
4..กิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน 
ทางด้านการศึกษาและอาชีพ 
5. แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
ทางด้านการศึกษาและอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

   

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ดีเลิศ   
(85) 

ดีเลิศ 
(80) 

 

1. สรุปค่ายยุวชนคนคุณธรรมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
2. สรุปโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. สรุปโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
4. สรุปโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

5. สรุปโครงการนวัตกรรมนำวิถีสร้างคนดี
ศรีกาญจนา 
6. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
7. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. สรุปโครงการวันสุนทรภู่ 
10. หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเบญจวิถี 
11. รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สุพรรณบุรี 
12. กิจกรรมค่ายอาสา 
13. รางวัลโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว 
14. รางวัลสถานศึกษานั่งสมาธิ 
15. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   อัตลักษณ์  และหลักเบญจวิถี 
ของนักเรียน  ผู้ปกครอง  และครู   

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ดีเลิศ 
(83) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ
พื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
2. รายงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
วันสุนทรภู่ 
3. รายงานการจัดกิจกรรมการตักบาตร 
4. ผลงานของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลต่างๆ 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ยอดเยี่ยม 
(92.43) 

1. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมกาญจนาสัมพันธ์ “กาญจนา”ส่ง
ความสุขยุคออนไลน์  กิจกรรมค่ายพัฒนา
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ  การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
สภานักเรียนออนไลน ์
2. ผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน รายงาน
การทดลอง งานวิจัย การประกวด การทำ
กิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ 
3. รูปภาพกิจกรรม/ผลงาน 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และ   
จิตสังคม 

ดีเลิศ   
(85) 

ดีเลิศ   
(85) 

๑. รายการสถานท่ีท่ีใช้ในการส่งเสริม 
พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน 
ภายในโรงเรียน 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริม 
สนับสนุน สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคมให้กับผู้เรียน เช่น  
      - กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี TO BE NUMBER ONE  
     - กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์  
     - ค่ายยุวชนคนคุณธรรม  
     - การอบรมนวัตกรรมนำวิถี สร้างคนดี 
ศรีกาญจนา (ศาสตร์พระราชา) 
     - กิจกรรมวันคริสต์มาส  
     - กิจกรรม “กาญจนา” ส่งความสุขยุค
ออนไลน์ ความภาคภูมิใจแห่งเกียรติภูมิ  
     - รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับสอง
ดาว  
๓. ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียน 
๔. สรุปการใช้ห้องพยาบาล 
๕. ผลการประเมิน SDQ ของนักเรียนแต่
ละคน ระบบดูแลช่วยเหลือ 
๖. ผลการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใน
วิชาพละศึกษา 
๗. รายงานจำนวนนักเรียนท่ีได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
๘. รายงานโครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงด้วย
ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit  
๙. รายงานแบบประเมินสุขภาวะด้านจิตใจ
สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย สุพรรณบุร ี 
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      2.3 ผลความสำเร็จ 
  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ผลการพัฒนามีดังนี้  
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน 
การส่ือสารและการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ผลการพัฒนาตามแนวทางกิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพผู้เรียนความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ท้ังความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการสื ่อสารตามช่วงวัย ทำให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและสามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์แนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่สถานศึกษากำหนด เป็นไปตามเกณฑ์
เป้าหมายของสถานศึกษา  
มีผลการการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ผลการพัฒนาความสามารถของผู ้เร ียนในการคิดวิเคราะห์ คิด 
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผ่าน
จ ัดการก ิจกรรมเร ียนการสอนด้วยร ูปแบบผสมผสาน(Hybrid 
Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานท่ีให้นักเรียนเรียนท่ี
โรงเรียน(Onsite) และนักเรียนท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้าน(Online) โดยพิจารณา
จากความสามารถในการจัดกิจกรรมของผู้เรียนและการประเมินจาก
ช้ินงาน นวัตกรรม และรางวัลท่ีนักเรียนได้รับ จากผลการพัฒนาตามท่ี
กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาได้ในอนาคต 
ส่งผลให้มีการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผลการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่านักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง มี
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และจัดกระทำ
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ มีทักษะการแก้ปัญหา และมีความคิด
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
สร้างสรรค์จนสามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง โดยพิจารณาจากสรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS 
กิจกรรมการประกวดส่ือสร้างสรรค์ นวัตกรรมนำวถิี สร้างคนดี ศรี
กาญจนา (ศาสตร์พระราชา) กิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรม
การวิจัยของนักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย  กิจกรรมอบรมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
และผลงานการแข่งขันโครงงานของนักเรียนในระดับภาค ประเทศ 
และนานาชาติ เช่น การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และการพูด
ภาษาอังกฤษในท่ีสาธารณะระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย  การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ (Thailand Junior Water Prize 2021) ประจำปี 
2564 ระดับเยาวชน   การประกวด Project Proposal Biological 
Science งาน ASPC 2021 The 7th ASEAN Student Science 
Project Competition เป็นต้น 
มีการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  โดยโรงเรียนจัดวิชา
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนได้เรียนต้ังแต่ระดับช้ัน ม.1–ม.5 
และจัดวิชาเพิ่มเติมทางด้านเทคโนโลยี ให้ในทุกระดับช้ัน ครูจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์  โดยใช้แอพลิเคช่ันต่าง ๆ ท่ีนักเรียน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กำหนดให้มีการนำเสนองานด้วยโปรแกรม 
Presentation และสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน
หุ่นยนต์  นักเรียนสามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีได้ ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารจากแบบสอบถามพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตลอดจนแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการเรียนในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 74.88  นกัเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 76.09   
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการพัฒนาจากโครงการ/กิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา  
ส่งเสริมสมรรถนะ 5 ด้าน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ทำให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ทั ้งด้านความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการต่างๆ โดยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู ้เรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนสามารถ
สอบเลื ่อนชั ้นหร ือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัต ิการ ว ัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสถานศึกษากำหหนด เป็นไปตามเกณฑ์
เป้าหมายของสถานศึกษา  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

6) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการ
ประเมินนักเรียน ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ พื้นฐานในการจัดการเจตคติ
ท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืออาชีพ  
มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ผลของการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  หัวข้อการมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  
เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามท่ีโรงเรียนได้ดำเนินการด้วย
วิธีการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน และโครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งสภานักเรียน 
การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  เช่น การจัดอบรม  การจัด
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม  กิจกรรมจิตอาสา  การส่งเสริมให้เกิดความรัก
ชาติ  ได้แก่การเข้าแถวเคารพธงชาติ การประกอบพิธีวันสำคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  การประกอบพิธีวันสำคัญทาง
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

พระพุทธศาสนา  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนดเข้าไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น ส่งผล
ให้ผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด   
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทยที ่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงาน              
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ยอมรับเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น และสามารถปรับตัวปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในการทำกิจกรรม
กลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย สามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม และประเพณี  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม 

ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง โดยออกกำลังกายและมีน้ำหนักส่วนสูง ค่าดัชนีมวล
กาย ด้านความอ่อนตัว สมรรถภาพทางกาย พัฒนาทางร่างกาย
เจริญเติบโต รักษาสุขภาพจิต อารมณ์ท่ีดีอยู่เสมอ และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความ
เข้าใจผู้อื่น  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
3.1 จุดเด่น 
      1. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รักการทำงาน สามารถทำงาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต โดยมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

      2. มีกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 
ค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  จำนวนหลายกิจกรรมและหลายโครงการ 

      3. มีกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรท่ีเสริมทักษะด้านอาชีพ 
ตามความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมวิชาการ 
       4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ท่ีเป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียน สามารถ
สร้างผลงาน นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานด้วยความมั่นใจในตนเอง และนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ
กิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างดี มีกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น ความสามารถ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 

 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
      1. การพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้น ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกระดับชั้น เพราะการพัฒนาทักษะยังระบุเจาะจงกลุ่ม 
ควรมีการประเมินตามศักยภาพและประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาท้ังระบบ 

      2. วางแผนโครงการที ่ส ่งเสร ิมสนับสนุนด้านความรู ้  และทักษะของผู ้ เร ียน เช่น การจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน    

      3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ในทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ให้เพิ ่มขึ ้น ตาม
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

      4. ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์และค่านิยมท่ีดีของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทราบ  

       5. การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดยัง 
ขาดความต่อเนื่อง  

       6. การกำกับติดตามผลการพัฒนานักเรียนยังดำเนินการไม่ต่อเนื่อง   
                 7. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจคติท่ีดีต่อความไทย  รักษ์ความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรม
ไทยให้มากยิ่งขึ้น 

  3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
      1. วางแผนพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  3  ระยะ  คือ  แผนพัฒนา 

ระยะส้ัน  ระยะปานกลาง  และระยะยาว  และกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ในแต่ละปีเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนดำเนินการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน   
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      2. วางระบบการกำกับติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำผลของการพัฒนาแต่ละปีมาใช้วางแผน
ปรับปรุง พัฒนา โดยขอความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน  ได้แก่   นักเรียน  ครู ผู้ปกครอง  และชุมชนเพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

      3. ส่งเสริมการประกวดแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมที ่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ท่ีโดดเด่นในแต่ละด้านเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำความดี   

      4. จัดกิจกรรมเชิญบุคคลต้นแบบด้านการทำความดีมาร่วมจัดเสวนาแนวทางการสร้างความดี  หรือ
จัดต้ังเครือข่ายในการสร้างความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

     5. จัดประกวดส่ือสร้างสรรค์ในการเชิญชวนให้ทำความดีเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

     6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง  โดยให้นักเรียน  
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 
 

หลักฐาน/ร่องรอยประกอบการประเมินมาตรฐานท่ี 1 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ   
  โรงเรียนดำเนินกิจกรรม กระบวนการพัฒนา วิธีการที่ส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการบริหารและ

การจัดการในแต่ละหัวข้อดังนี้   
 1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

   โรงเรียนดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการศึกษากรอบ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สำรวจความต้องการและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปข้อมูลความต้องการ
และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
และนโยบายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนได้นำแนวนโยบายบูรณาการกับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของการจัดการศึกษามาส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการพัฒนางานในทุก ๆ 
ด้านโดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ได้จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษามาสู่การปฏิบัติ กำกับติดตาม ประเมินผล รายงานผล 
           2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    โรงเรียนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษา สภาพปัญหา  การดำเนินบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ การวางแผน/เขียนแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และ
การนำแผนสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การบริหารอัตรากำลัง ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดให้มีระบบการนิเทศการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ภายใน รายงานผลและนำผลจากการ
นิเทศ กำกับติดตามมาร่วมกันพิจารณาวางแผนในการพัฒนาคน ปรับปรุงพัฒนางานให้สอดคล้องกับการทิศทาง         
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่ายในโรงเรียน และภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
          3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

   โรงเรียนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ฉบับปรับปรุงปี 2560 นอกจากนี้ยังมีการจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย การงานอาชีพ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และแนะแนว นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสำหรั บห้องเรียนพิเศษที่มี
รายวิชาส่งเสริมเป็นเลิศด้านต่างๆ ของแต่ละห้องเรียน ได้แก่ ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (ห้องแก้วกาญจนา-เพชรกาญจนา) ห้องพิเศษ Mini English Program ห้องเรียนดนตรีไทย และ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการเปิดสอนแผนการเรียนท่ีหลากหลาย
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ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ ได้แก่ แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผนการเรียนศิลป์คำนวณ แผนการ
เรียนศิลป์ภาษา(อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ ่น) มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน 
เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
          4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

   โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน และร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรร่วมกัน ในรูปแบบการประชุม อบรม การสัมมนา มีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โดย
นำผลจากการพัฒนามาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ  
และให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจท่ีชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติหรือปรับประยุกต์การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยเช่ือมโยงบูรณาการกับการขอ
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพื่อคง
วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และสอดคล้องกันบริบทในการปฏิบัติหน้าท่ี 
          5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีแก่นักเรียนและชุมชน  มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย       
มีโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคาร สถานที่ ให้พร้อมใช้งาน เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน มีการจัดซื้อ ซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ครูและนักเรียนในการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึงทุกห้องเรียน  ติดต้ัง
เครื ่องโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงในทุกห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 
(Hybrid Learning) ให้ครูผู ้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั ้ง  Online และ On site พร้อมกันได้อย่าง
สะดวก  มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ กำหนดจุดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาด 
เช่น อ่างล้างมือ จุดวางเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงกับจำนวนนักเรียน จัดห้องเรียนแบบเปิดโล่ง  จัดโต๊ะเก้าอี้แบบ
เว้นระยะห่าง ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอยู่เสมอ ตามมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวง
สาธารณสุข  ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก ๑ หลัง  ทำให้มี
ห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนทั้งจากสถานที่ต่าง ๆ และผ่าน
ระบบออนไลน์ ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกและทันต่อความเปล่ียนแปลงของโลก    
     6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

   โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายต่าง ๆ และใช้สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ มีการสรุปโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของฝ่ายและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จัดทำสรุปโครงการงานศูนย์ I.C.T.และศูนย์ส่ือการเรียนรู้ไร้พรมแดน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และสรุปกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของครู   
มีการจัดทำ website ของโรงเรียน  จัดทำเพจ Facebook ของโรงเรียน เพจ Facebook ของฝ่ายและกลุ่มสาระ 
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การเรียนรู้ มีการใช้แอพพลิเคช่ัน Line ท่ีใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรในโรงเรียน นกัเรียน  
ผู้ปกครอง และเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีสารสนเทศของฝ่ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดทำคำส่ังปฏิบัติ
หน้าท่ีกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และมีกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 
(95) 

ยอดเยี่ยม 
(100) 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ระยะ 4 ปี  
๒. แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564  
๓. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
๔. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
๕. ภาพถ่ายประกอบการประชุม 

2. มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ  
(82) 

ดีเลิศ  
(80) 

1. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
2. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ  
3. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ                       
4. ภาพถ่ายการทำกิจกรรมต่างๆตามแผน 
5. แผนปฏิบัติการ 
6. แผนการดำเนินงาน/กำกับติดตามผล
การดำเนินการตามแผนของงานต่างๆ 
7. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของงาน 
8. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
9. รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  
(8๕) 

ดีเลิศ  
(๘๐) 

1. แผนปฏิบัติการ 
2. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 
3. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
4. โครงสร้างหลักสูตรทุกแผนการเรียน
และห้องเรียนพิเศษต่างๆ 
5. แผนการนิเทศ 
6.รายงานผลการนิเทศการศึกษาภายใน 
7. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
8. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
9. หลักฐานกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น ค่าย
สะเต็ม ค่ายเสริมทักษะด้านภาษา  
10. แผนการจัดการเรียนการสอน 
11. ภาพประกอบกิจกรรม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
(๙๐) 

ยอดเยี่ยม 
(100) 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากร
เกี่ยวกับการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานใน
วิชาชีพ 
3. สถิติการทำ/การส่งผลงานทางวิชาการ
ของครู                                
4. รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 
5. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู (SSR) 
6. รายงานกิจกรรม PLC 
7. ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

8. กิจกรรมอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา
ความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม
(๙๕) 

ยอดเยี่ยม 
(92) 

๑. โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในแผนปฏิบัติราชการ 
๒. ภาพห้องเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ส่ิงอำนวย
ความสะดวกในการสอน 
๓. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๔. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัยของ
โรงเรียน 
๕. แบบประเมินความคิดเห็นของครูต่อ
การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. แผนปฏิบัติการประจำปี  
3. โครงการและสรุปโครงการงาน
ศูนย์I.C.T.และศูนย์ส่ือการเรียนรู้ไร้
พรมแดน 
4.รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)  
5.สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ของครู/กิจกรรม การ
เรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู ้
6. website ของโรงเรียน  เพจ 
Facebook ของโรงเรียน เพจ Facebook 
ของฝ่ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูล
การใช้แอพพลิเคช่ัน Line ท่ีใช้ในการ
ติดต่อประสานงานระหว่าง บุคลกรใน
โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์  
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

7. สารสนเทศของฝ่ายและกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
8.คำส่ังปฏิบัติหน้าท่ีกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้  
10.ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
11. ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      
 
 2.3 ผลความสำเร็จ 

  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ผลการพัฒนามีดังนี้  

 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มีทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้ 
การ มีสวนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
2. มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ดำเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา 
3. มีระบบการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1. มีระบบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การบริหารอัตรากำลัง ภายใต้การมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2. มีระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ท่ีเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
3. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีคุณภาพ 
4. มีระบบการนิเทศภายใน การกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง    
5. มีการนำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
เสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ ในรูปแบบเอกสาร 
รูปแบบ QR Code ทางช่องทางท่ีหลากหลายท้ังในรูปแบบการ
นำเสนอในท่ีประชุม  การลงในวารสารโรงเรียน  website , 
webpage ของโรงเรียน 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ  สอดคล้องกับหลักส ูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุงปี 2560 
2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียน ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น 
ทักษะด้านการคำนวณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่ือสารการใช้
ภาษา เป็นต้น นอกจากนี ้ย ังจ ัดก ิจกรรมที ่เช ื ่อมโยงกับว ิถ ีช ีวิต         
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ส่งเสริมความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ เช่น ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ดนตรี ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. ครูและบุคลากรการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้าด้าน
วิชาชีพมีวุฒิการศึกษาและวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น   
2. คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษานำผลการพ ัฒนาตนเองมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
ผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ได้แก่ อาคาร
เรียนและอาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และส่ิง
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

มีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและทั่วถึง ผู้เรียนสามารถเข้าใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนได้ ทำให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                 
          

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 
    1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีสวนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีแผนพัฒนาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
        2. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน นำผลหรือข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติดตาม
มาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
        3. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย 

 4. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของ       
ทุกภาคส่วน 

        5. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลาย ยกระดับและส่งเสริมความสามารถผู้เรียนในการแข่งขัน 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรในอนาคต 
        6. ครูและบุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือตามท่ี
โรงเรียนจัดและเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
   7. โรงเรียนมีสภาพพื้นท่ีภายในโรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานท่ีอยู่เสมอ 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
    1. พัฒนาระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ 

         2. นำระบบการส่ือสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ในระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในทุกขั้นตอน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เพิ่มมากขึ้น 
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 3. เพิ่มห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนในอนาคต 
       4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้  
 5. ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา เพื่อรองรับกับจำนวน
นกัเรียนในอนาคต 
    6. จำนวนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมีไม่เพียงพอ 

  7. ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศควรมีรูปแบบท่ีชัดเจน ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
       3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  1. กำหนดจุดเน้นและเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

  2. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  3. สนับสนุนและพัฒนาการจัดทำห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ และ Maker space เพื่อใช้ในการส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนในการสร้างช้ินงาน นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งท่ีการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนมีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

  4. ส่งเสริมการจัดการเรียนตามแนวทาง STEM Education    การสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อฝึก
ทักษะชีวิตและอาชีพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง 

  5. วางแผนเปิดแผนการเรียน วิทย์-คณิต-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีเน้นให้นักเรียนท่ีมีความสนใจ หรือ
ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ วิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะฟิสิกส์) และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาส่ือมัลติมิเดีย  เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

  6. วางแผนการอบรมการพัฒนา website และพัฒนาทักษะการใช้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ
สอนและเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศให้กับบุคลากร  

  7. วางแผนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น พร้อมรองรับการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เช่น การปรับปรุงหม้อแปลงให้ไฟฟ้าให้มีขนาดเพิ่ม
มากขึ้นหรือเพิ่มจำนวน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ 

  8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน  

 
หลักฐาน/ร่องรอยประกอบการประเมินมาตรฐานท่ี 2 
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มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ   
  โรงเรียนดำเนินกิจกรรม กระบวนการพัฒนา วิธีการที่ส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในแต่ละหัวข้อดังนี้   
   1. จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยครูผู้สอนกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู ้สอนเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำมาวางแผนจัดการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุก
คนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการฝึกทักษะ ฝึกการปฏิบัติเพื่อให้
ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และเกิดการใฝ่รู ้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมการวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรมให้กับนักเรียนในกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจ  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและการมีเจตคติที่ดีของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย กิจกรรมค่ายวิชาการของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมฝึกปฏิบัติด้านอาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียน
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น และเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันได้ 
            2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูส่งเสริมนักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโดยเฉพาะการสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) มีการสำรวจความพร้อมของครูและนักเรียน สำรวจความต้องการ
อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการสอนออนไลน์และจัดหาให้กับครูตามความต้องการจำเป็นโดยใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม  ส่งผลให้ครูทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอพลิ
เคชั่นต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลด้วยการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม
กับธรรมชาติของแต่ละวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดการทำงาน  ส่งเสริมการทักษะการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการสืบเสาะหาความรู้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา
ได้อย่างมีเหตุผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อในอนาคต 
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           3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผล

การประเมิน พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” คิด
เป็นร้อยละ 1.82  ระดับ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ 3.33  ระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 17.74  ระดับ 
“มาก” คิดเป็นร้อยละ 32.13  “มากท่ีสุด” คิดเป็นร้อยละ 44.98  และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียนใน
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เท่ากับ 4.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก และภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศห้องเรียน พบว่า ครูผู้สอนเน้นการจัดการเรียน
การสอนเชิงบวก เช่น การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อนักเรียน การใช้การชมเชยเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์แทนการลงโทษเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน ให้
คำปรึกษาแก่นักเรียนอยู่เสมอ และการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกมากกว่าการบังคับ นอกจากนี้ ครูผู้สอน
ยังให้ความสำคัญกับสื่อและสภาพแวดล้อมในการเรียน โดยการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี การ
เลือกและใช้ส่ือในเชิงบวกท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียนอยู่เสมอ 
            4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูทุกคนจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ โครงการสอนในรายวิชาที่สอน นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตรวจสอบสาระการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภาระ
งานท่ีมอบหมายให้นักเรียน การใช้ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให้มี
ความถูกต้องตรงตามหลักสูตร มีความเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น สอดคล้องกับตามธรรมชาติของ   
แต่ละวิชา แล้วนำเสนอขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายบริหารก่อนนำมาใช้ มีการแจ้งแนวทางใน
การวัดและประเมินผลให้นักเรียนทราบก่อนเรียน ครูมีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากผลการเรียนใน          
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา โรงเรียนมีนโยบายให้ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ครูได้มีโอกาสพบปะ 
พูดคุยกับผู้ปกครองถึงพฤติกรรมของนักเรียน ความต้องการช่วยเหลือต่างๆ ศึกษาข้อมูลนักเรียนจากแฟ้มระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผลการประเมิน SDQ เพื่อนำข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนมาใช้วางแผนการดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมความรู้ในด้านการวัดและประมิน
ผลผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19  และวิธีการสร้างแบบประเมินผลท่ีหลากหลาย
ผ่านแพลตฟอร์มทางการศึกษาต่างๆ และนำความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อนครูได้ทราบผ่านกระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยประเมินตามสภาพจริงใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน (Hybrid Learning) ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น โดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียน ท้ังท่ีเรียน online และ on 
site เช่น การใช้โปรแกรมทดสอบสำเร็จรูปต่างๆ ท่ีสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ทราบทันทีและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับปรุงตนเองตามศักยภาพ รายวิชาท่ีมีการปฏิบัติให้นักเรียน
ส่งภาพถ่าย คลิปวีดีโอ สำหรับนักเรียนท่ีเลือกเรียน online รายวิชาท่ีมีการสัมภาษณ์และการนำเสนอผลงานให้
นักเรียนนำเสนอทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Zoom , Google Meet  นักเรียนสามารถส่งชิ้นงาน/ผลงานทาง
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น Line , Google Classroom เป็นต้น เมื่อครูตรวจสอบผลงานของนักเรียน
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แล้วมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับนักเรียนเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนางาน สนับสนุนให้ครูนำ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
โรงเรียนกำหนดให้ครูได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนดำเนินการแจ้งผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน
ทราบในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปรับปรุงผลการเรียนให้ดียิ่ งขึ ้น จัดตั้ง Group Line เพื่อติดต่อ
ประสานงาน รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ กับผู้ปกครอง ท้ังระดับห้องเรียน  ระดับช้ันเรียน  นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนท้ังรูปแบบ online และ on site ตามความเหมาะสม
กับช่วงสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ แสดงออกผ่านกิจกรรม    
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นการประเมินความคิดรวบยอดและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
            5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์
ความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะกระบวนการคิด และแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน 
อย่างมีระบบ สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้แสดงออก และพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรี ยน 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มีการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนกลับไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านออนไลน์ เพื่อทราบ
สภาพความเป็นอยู่ ปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ปกครอง และเป็นการสร้างความเข้าใจ
และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โรงเรียนมีระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศการสอน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ประชุมกลุ่มย่อย (PLC) ประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาท่ีพบในช้ันเรียน และร่วมรับฟัง ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับในกลุ่มเพื่อนครูด้วยกัน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนมุ่ง
พัฒนาระบบงาน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาทาง
วิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูสามารถ
ผลิตและใช้ส่ือ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับการนำเทคโนโลยี และแอพพลิเคชันต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และแก้ปัญหาในชั้นเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก และชุมชนท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี สถาบันพระบรมราชชนก สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี และทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาษาและ
วัฒนธรรม (MOC) กับ Sekola Menegah Sains Seri Puteri (SESERI) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
เพื่อต่อยอดความรู้และเสริมทักษะอื่นที่จำเป็นแก่นักเรียน ทั้งนี้การจัดกิจกรรม ข่าวสาร และผลการดำเนนิงาน
ต่างๆ ของโรงเรียน ได้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และเว็บเพจของโรงเรียน สู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่องเสมอมา  
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        2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

1. จัดการเรียนด้วย
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ยอดเยี่ยม 
(93) 

1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. สรุปผลนิเทศการจัดการเรียนการสอน
รายบุคคล 
3. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้  

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ยอดเยี่ยม 
(๙๑) 

๑. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒.  แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
๓. ทะเบียนส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.  ทะเบียนการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

ดีเลิศ   
(83) 

ดีเลิศ   
(83) 

1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
2. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและ
บรรยากาศห้องเรียน 
๓. ภาพกิจกรรมนอกห้องเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม  
(92) 

ยอดเยี่ยม  
(94) 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. รายงานการสอนรูปแบบอินโฟกราฟิก 
3. โครงการสอน 
4. แบบประเมินผลงาน/ช้ินงานนักเรียน 
5. วิจัยในช้ันเรียน 
6. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา 
(ปพ.5) 
7. รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู ้
8. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
10. รายงานสรุปกิจกรรมนิเทศการสอน 
11. สรุปโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนของแต่ละงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
12. โครงการในแผนปฏิบัติการประจำ    
ปีการศึกษา 2564 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ที่ได้ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  
(90) 

ยอดเยี่ยม 
(92.5)   

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบนิเทศการสอน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
นิเทศการสอน 
4. รายงานผลการนิเทศการสอน 
5. บันทึกรายงานการประชุมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
6. เอกสารกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  
7. วิจัยในช้ันเรียน 
8. ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร
ภายนอกและชุมชนท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน 
9. เกียรติบัตร/ภาพการอบรม พัฒนาบุคลากร   
10. เว็บไซต์โรงเรียน www.kpsp.ac.th 

เว็บเพจโรงเรียน 
https://m.facebook.com/kanchana 
piseksuphanburi/  

 
        2.3 ผลความสำเร็จ 

  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพ  ผลการพัฒนามีดังนี้  

 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
1. จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธ ีการและแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย สรุปองค์ความรู ้ และ
สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
2. มีการจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น และแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
ผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 
2. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสวงหาความรู้จาก
สื่อและเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตและความรู้นอกห้องเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Hybrid  
3. มีการให้บริการด้านระบบการสื่อสารไร้สายเพื่อให้ผู้เรียนและ
ครูสามารถใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนรู ้และใช้ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 1. ครูผู ้สอนเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก มีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เร ียนในการจัดการเร ียน  
การสอน เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
3. มีการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของผู้เรียน 
4. การมีการดูแลรักษาสื ่อ วัสดุ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ในปีการศึกษา 2564  ซึ ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรค    
COVID - 19  การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลผู้เรียนของ
ครูจึงต้องมีการปรับวิธีการให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนและ
ปัญหาอุปสรรคในการเรียนท่ีพบ เช่น ความไม่พร้อมของระบบการ
สื่อสารออนไลน์ อุปกรณ์การเรียนของนักเรียน อุปกรณ์การสอน



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

๑๓๒ 
 

                                      

   

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

ของครู ความไม่พร้อมในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นักเรียน  แต่
โรงเรียนได้มีแนวทางการดำเนินงานให้ครูศึกษาสภาพปัญหาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และหาแนวทางแก้ปัญหาให้
ครอบคลุม ดังนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านท้ังการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้ทั้งก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน เพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
2. ครูจัดทำสื่อเสริมความรู้ คลิปการสอน ส่งให้นักเรียนทบทวน
ความรู้ และจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้  
3. ครูประเมินผลการเรียนรู ้ผู ้เร ียนด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย  
มอบหมายภาระงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในการจัดการเรียนร ู ้ร ูปแบบผสมผสาน (Hybrid 
Learning)  ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบออนไลน์ จนสามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี   
4. มีการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อติดตามแก้ปัญหา
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ให้ลดลงได้  นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และได้รับการประเมินผลอย่างเหมาะสม 
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. มีการสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2. มีการนิเทศภายใน ตรวจเยี่ยมช้ันเรียน และนำผลการนิเทศ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3. มีกระบวนการ PLC ของครูในกลุ่มย่อย และประชุมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาในช้ันเรียน 
4. มีการทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ/หรือ แก้ปัญหาในช้ันเรียน 
5. มีการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปพัฒนาตนเอง 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

6. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม พัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพ และสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีจะนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
7. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนท่ีอยู่ใกล้
โรงเรียน 
8. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  
มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
3.1  จุดเด่น 

1. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน และจัด
บรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียนอยู่เสมอ เช่น ครูเป็นกันเองกับนักเรียน พูดคุยเพื่อละลายพฤติกรรมก่อนเริ่ม
บทเรียน 

2. การประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามสภาพจริง ใช้วิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ใช้เทคโนโลยีและ
ช่องทางออนไลน์ท่ีเข้าถึงง่ายต่างๆ มาใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

3. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ทางระบบออนไลน์ ทำให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของเรียนเป็นรายบุคคลได้ รวมถึงสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองในการติดตามแก้ปัญหา
พฤติกรรม รวมถึงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

4. ครูสามารถปรับตัวในการใช้สื่อและเทคโนโลยี ให้เข้ากับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ได้อย่างดีเย่ียม 

3.2  จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ครูผู้สอนควรเสริมแรงนักเรียนเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ให้คำชมหรือให้

รางวัลมากยิ่งขึ้น และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
๒. ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อใช้กับบริบทในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Hybrid ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
๓. โรงเรียนควรทำกิจกรรมครูผู้สอนพบปะผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนกลุ่ม

ท่ีมีปัญหา อาจเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช้ีแจง ทำความเข้าใจ กับผู้ปกครองโดยตรง 
3.3  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ให้มากยิ่งขึ ้น เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรรูปแบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น 
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๒. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่รองรับสถานการณ์    
ต่าง ๆ ในอนาคต โดยมีโครงกรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

๓. สนับสนุนการทำส่ือท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการจัดการเรียนการสอนท่ีดี เพื่อ
รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 

๔. จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
และการเรียนรู้ของนักเรียน 

๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
ต่างๆ เพิ่มข้ึน  

๖. จัดกิจกรรมครูผู้สอนพบผู้ปกครองนักเรียน กำหนดในปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี เพื่อสะท้อน
คุณภาพผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบและร่วมกันส่งเสริมหรือแก้ปัญหาได้อย่างทันที 

๗. ส่งเสริมการทำวิจัยท่ีเกิดจากการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมาสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น 

 
 
 

หลักฐาน/ร่องรอยประกอบการประเมินมาตรฐานท่ี 3 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการตอ้งการการช่วยเหลือ 

 
       ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั ้นจากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีกำหนดได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต โดยมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
   2. โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนให้มี
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมตามท่ี
สถานศึกษากำหนดจำนวนหลายกิจกรรมและหลาย
โครงการ 
   3. มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีหลักสูตรท่ีเสริมทักษะด้านอาชีพตาม
ความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรม
ชุมนุมวิชาการ 
   4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ  ท่ีเป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียน สามารถสร้าง
ผลงาน นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานด้วยความมั่นใจใน
ตนเอง และนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ
กิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างดี มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น  
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 
 

คุณภาพของผู้เรียน   
   1. การพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
ทุกระดับช้ัน เพราะการพัฒนาทักษะยังระบุเจาะจง
กลุ่ม ควรมีการประเมินตามศักยภาพและประชุมเพื่อ
ร่วมกันพฒันาท้ังระบบ 
   2. วางแผนโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้ 
และทักษะของผู้เรียน เช่น การจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมสร้างรายได้
ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน    
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ่มข้ึน ตามสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม 
   4. ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมท่ีดีของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทราบ  
   5. การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดยัง 
ขาดความต่อเนื่อง  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

    6. การกำกับติดตามผลการพัฒนานักเรียนยัง
ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง   
   7. กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจคติท่ีดีต่อความ
ไทย  รักษ์ความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทยมี
จำนวนน้อย  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี  

ปีการศึกษา 2562 – 2565 ภายใต้การมีสวนร่วม
ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีแผนพัฒนาร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
   2. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผน นำผลหรือข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   3. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย 

 4. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
   5. มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ม ีความหลากหลาย 
ยกระดับและส่งเสริมความสามารถผู ้เร ียนในการ
แข ่งข ัน ส ่ง เสร ิมความเป็นเล ิศด ้านคณิตศาสตร์ 
ว ิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรในอนาคต 
    6. ครูและบุคลากรแสวงหาความรู้เพื ่อพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจหรือตามท่ี
โรงเรียนจัด และเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
    7. โรงเรียนมีสภาพพื้นที่ภายในโรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้ และได้รับจัดสรร

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. พัฒนาระบบการนำแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบ
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ 

    2. นำระบบการส่ือสารแบบออนไลน์เข้ามาใช้ใน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในทุกขั้นตอน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เพิ่มมากขึ้น 
    3. เพิ่มห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับกับจำนวน
นักเรียนในอนาคต 
   4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย จัดทำทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้  
   5. ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา เพื่อรองรับกับ
จำนวนนักเรียนในอนาคต 
   6. จำนวนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมีไม่เพียงพอ 
   7. ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศควรมี
รูปแบบท่ีชัดเจน ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

งบประมาณเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานท่ีอยู่
เสมอ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
   1. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน และจัด
บรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียนอยู่เสมอ เช่น ครูเป็น
กันเองกับนักเรียน พูดคุยเพื่อละลายพฤติกรรมก่อนเริ่ม
บทเรียน 
   2. การประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามสภาพจริง ใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น ใช้เทคโนโลยีและช่องทาง
ออนไลน ์ท ี ่ เข ้าถ ึงง ่ายต ่างๆ มาใช ้ ในการว ัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
   3. โรงเร ียนส่งเสร ิม สนับสนุนให้คร ูเย ี ่ยมบ้าน
นักเรียน ทางระบบออนไลน์ ทำให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของเรียนเป็นรายบุคคลได้ 
รวมถึงสร้างเครือข่ายกับผู ้ปกครองในการติดตาม
แก้ปัญหาพฤติกรรม รวมถึงการส่งเสริมความสามารถ
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
   4. ครูสามารถปรับตัวในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี ให้
เข้ากับสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ได้อย่างดีเย่ียม   

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
   ๑. ครูผู้สอนควรเสริมแรงนักเรียนเมื่อนักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ให้คำชมหรือให้รางวัล
มากยิ่งขึ ้น และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
   ๒. ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายมากขึ้น
เพ ื ่อใช้ก ับบร ิบทในการจัดการเร ียนการสอนตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
   ๓ . โรง เร ียนควรทำก ิจกรรมคร ูผ ู ้ สอนพบปะ
ผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน
กลุ่มที่มีปัญหา อาจเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ เพื่อให้
ครูผู้สอนได้ช้ีแจง ทำความเข้าใจ กับผู้ปกครองโดยตรง 
 

 
     

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
      1. วางแผนพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  3  ระยะ  คือ  แผนพัฒนา 

ระยะส้ัน  ระยะปานกลาง  และระยะยาว  และกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ในแต่ละปีเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนดำเนินการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน   

      2. วางระบบการกำกับติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำผลของการพัฒนาแต่ละปีมาใช้วางแผน
ปรับปรุง พัฒนา โดยขอความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน  ได้แก่   นักเรียน  ครู ผู้ปกครอง  และชุมชนเพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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      3. ส่งเสริมการประกวดแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมที ่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ท่ีโดดเด่นในแต่ละด้านเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำความดี   

      4. จัดกิจกรรมเชิญบุคคลต้นแบบด้านการทำความดีมาร่วมจัดเสวนาแนวทางการสร้างความดี  หรือ
จัดต้ังเครือข่ายในการสร้างความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

     5. จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ในการเชิญชวนให้ทำความดีเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์และค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

     6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง  โดยให้นักเรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

     7. กำหนดจุดเน้นและเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐาน 

     8. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     9. สนับสนุนและพัฒนาการจัดทำห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ และ Maker space เพื่อใช้ในการส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนในการสร้างช้ินงาน นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งท่ีการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนมีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

     10. ส่งเสริมการจัดการเรียนตามแนวทาง STEM Education  การสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อฝึก
ทักษะชีวิตและอาชีพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง 

     11. วางแผนเปิดแผนการเรียน วิทย์-คณิต-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เน้นให้นักเรียนที่มีความสนใจ 
หรือความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ วิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะฟิสิกส์) และคณิตศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาส่ือมัลติมิเดีย  เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

     12. วางแผนการอบรมการพัฒนา website และพัฒนาทักษะการใช้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอนและเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศให้กับบุคลากร  

     13. วางแผนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น พร้อมรองรับการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เช่น การปรับปรุงหม้อแปลงให้ไฟฟ้าให้มีขนาดเพิ่ม
มากขึ้นหรือเพิ่มจำนวน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ 

     14. จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  

     15. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 

16. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การทำสื่อที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนที่รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต โดยมีโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้
โปรแกรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน และเพื่อการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
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17. จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี
และการเรียนรู้ของนักเรียน 

 18. ส่งเสริมการทำวิจัยที่เกิดจากการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมาสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

       1. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนและรองรับตลาดแรงงานใน 
อนาคต 

       2. นำนโยบายส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
       3. นำจุดเน้นและเป้าหมายของโรงเรียนลงสู่การปฏิบัติในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
       4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง ส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนานักเรียนสู่การเป็นนวัตกรในอนาคต 
       5. พัฒนางานวิชาการระดับช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษของผู้เรียน และยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน  
       6. จัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความทันสมัย

เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
       7. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้บุคคลท่ัวไปเข้าถึงได้ง่าย และ

จัดให้มีโครงการบริการด้านวิชาการให้กับชุมชน  
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

       1. การพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานและจัดทำระบบสารสนเทศในทุก
ส่วนขององค์กร  

       2. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้านการเรียนควบคู่กับการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้
ระหว่างเรียน 

       3. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัย 
       4. งบประมาณในการจ้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน ของครู 
       5. การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารให้กับบุคลากร 
       6. การสนับสนุนด้านวิทยากรท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน  
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ส่วนที่ 4 
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น) 

 
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

          เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

           เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

     ✓     เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นท่ี (C1) 
 

ชื่อผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices) 
 

 “นวัตกรรมนำวิถีสร้างคนดีศรีกาญจนา” 
1. บทนำ 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต 
  จากสภาพแวดล้อม สังคม และยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี การเรียนรู้ การ
เข้าถึงสื่อที่สะดวกและง่ายขึ้น ผลการนำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน การสอบถามนักเรียนและครูที่ปรึกษาทุก
ระดับช้ันเรียนพบว่า มีปัจจัยหลายๆด้านท่ีส่งผลกระทบให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเข้าถึงความหลากหลายทางสังคม
ผ่านโลกโซเชียลได้อย่างกว้างขวาง มีอิสรเสรีภาพ การคบเพื่อน การคิด การกระทำ และพฤติกรรมการรวมกลุ่ม 
เพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
จึงมีแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา กตัญญู โดยผ่าน
กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทุก
คนมีคุณธรรมในตนเอง ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ กฎระเบียบของโรงเรียน เป็นนักเรียนที่ดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่โดย
ยึดหลักตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติ   ภายใต้กรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทในสังคมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา แสดงความเคารพตามแบบแผนวัฒนธรรม สอดคล้องกับคำ
ขวัญของโรงเรียนท่ีว่า “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” 

  ฝ่ายบริหารของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นกับพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียนจากการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน จึงวาง
แนวทางในการแก้ปัญหา โดยผู้บริหารและคณะครูร่วมกันประชุม วางแผนในการแก้ไขปัญหา มีการประสาน
ความร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  
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สภานักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ 
นำกรอบแนวคิดด้านคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มาใช้
ประกอบการดำเนินการ ซึ่งผู้บริหารครู ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานอย่าง
เป็นรูปธรรม และยั่งยืน และนำรูปแบบ  KPSP PERFECT school model มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
การจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

KPSP    หมายถึง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
P: Planning หมายถึง การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
E: Envision หมายถึง วิสัยทัศน์ชัดเจน 
R: Reaction หมายถึง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
F: Flexible หมายถึง ยืดหยุ่น คล่องตัว พลิกแพลง 
E: Efficiency หมายถึง มีประสิทธิภาพ 
C: Connection หมายถึง การสร้างเครือข่าย 
T: Teamwork หมายถึง การทำงานเป็นทีม 
 

 สภาพทั่วไป 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ทำให้สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมท่ีทำให้เกิดการมุ่งแสวงหาวัตถุ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ทำให้เกิดปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นการขาดระเบียบวินัย ขาดความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ชี้ให้เห็นว่าคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เปรียบเสมือนเป็นกฎเกณฑ์  ป้องกัน
ไม่ให้สังคมเกิดความวุ่นวาย บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะต้องได้รับการอบรม และปลูกฝัง  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จากครอบครัวและสถานศึกษา การศึกษาจะช่วยให้มนุษย์เป็นคนดี  ให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  คนดีจะเป็นคนเก่งได้จะต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไปด้วยเสมอ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีได้ดำเนินโครงการกิจกรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของการทำความดี เกิด
พฤติกรรมดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรม อัตลักษณ์ ของโรงเรียน เกิดการพัฒนา และสร้างสังคม
แห่งความดี ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการ ให้เป็นเยาวชน พลเมืองท่ีมีคุณภาพ อย่างมั่นคง และยั่งยืน สืบไป 
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ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  “นวัตกรรมนำวิถีสร้างคนดีศรีกาญจนา” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ชัดเจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยืดหยุ่น คล่องตัว พลิกแพลง มีประสิทธิภาพ มีการสร้าง
เครือข่าย และมีการทำงานเป็นทีมร่วมสร้างสรรค์ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขพัฒนาร่างกายจิตใจ สร้างภูมิคุ้มภัย
พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะชีวิตสร้างโอกาสให้ศิษย์ได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตาม
ความถนัด เป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดีนวัตกรรมดังกล่าวเกิดจาก
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการศึกษาข้อมูล ร่วมกันปฏิบัติ สร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันปรับปรุง
และพัฒนาจนได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นแนวทางและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน มีครูหัวหน้าระดับช้ันจะเป็นแกนนำท่ีสำคัญในการถ่ายทอดสู่ห้องเรียน โดยมีครู
ที่ปรึกษาเป็นคุณครูแกนนำที่เข้ารับอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้ที ่ได้รับมาขยายผลแก่เพื่อนครู  
เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มีตัวแทนนักเรียน
ห้องเรียนละ ๕ คนเป็นแกนนำโดยแบ่งเป็นแกนนำทำความดี ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3 คนและแกน
นำทำความดีตามโครงงานคุณธรรมของห้องเรียน ๒ คน  คุณครูในแต่ละช่วงช้ันนำความรู้ท่ีได้รับเกี่ยวกับโรงเรียน
คุณธรรมขยายผลลงสู่นักเรียนทุกคน  โดยมีนักเรียนแกนนำและคณะกรรมการคอยช่วยเหลือดูแลน้อง ๆ ในการ
ร่วมให้ความรู้และแนะแนวทางการทำกิจกรรม  สร้างนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมโดยเข้ารับการอบรม เพื่อ
สร้างเครือข่ายและนำความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับไปเผยแพร่กับนักเรียนในโรงเรียน  

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และภูมิใจในการทำความดี 
 2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนา เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสาธารณะ 

3. เพื่อส่งเสริมประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 4. เพื่อฝึกอบรมนักเรียนในเป็นคนดีสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนให้เพิ่มข้ึน และแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้ลด
น้อยลง 

6. เพื่อให้ครูและนักเรียนนำคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน 
เป้าหมาย 

         ตัวขี้เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพงึประสงค์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนา เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสาธารณะ 

        2. นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมลักษณ์หรือกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพิ่มขึ้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

        3. นักเรียนร้อยละ 90 เป็นคนดีสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข  



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

๑๔๓ 
 

                                      

   

        4. นักเรียนร้อยละ 90 มีค่านิยมท่ีดีงามแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ  และรู้จักแสดงความ
เคารพตามแบบแผนวัฒนธรรม 
   ตัวขี้เชิงคุณภาพ 

       1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา เป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสาธารณะ 

       2. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.เพิ่มขึ้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

       3. นักเรียนเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี  ดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                  4. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้ลดน้อยลง 
 

 2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนนิงานของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
แนวทางการดำเนินกิจกรรมใช้รูปแบบ KPSP PERFECT school model ในการดำเนินการดังนี้  
P: Planning  คือสร้างความเข้าใจสร้างจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก  

วางแผนอย่างเป็นระบบโดยฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมประชุมช้ีแจงร่วมมือกัน ใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง นำข้อมูลประเด็นปัญหามาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมแต่งตั ้งคณะกรรมการทำงานเพื่อวางแนวทางในการจัดกิจกรรม/
โครงการ เพื่อขับเคล่ือนด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน  

E: Envision  คือการดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาร่วมกัน  
กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือกรอบ
แนวความคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. โดยมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจน เพื่อการแก้ปัญหาโดยกำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เทิดทูนสถาบัน กตัญญู 
บุคลิกดี มีวินัย และให้เกียรติ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  พอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต และ
ความรับผิดชอบ 

R: Reaction  คือการร่วมแลกเปล่ียนความคิดนำมาวิเคราะห์ มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาอบรม 
ให้ความรู้แนวทางเพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบชัดเจน 
โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปีการศึกษา 2562-2565 และนำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2562-2565 สู่การปฏิบัติเกี ่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  เช่น โครงการ
คุณธรรม สพฐ. โครงการวิถีพุทธ  โครงการค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริม 
อัตลักษณ์เบญจวิถี โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม (ส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย) รวมถึงบูรณา
การคุณธรรมในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  

F: Flexible  คือดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรมตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือกรอบแนวความคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เช่น การจัดกิจกรรมโครงงาน/ช้ินงานคุณธรรมในทุกระดับช้ันท้ังโรงเรียน ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษา  
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ปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกห้องเรียน ด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนในกลุ่มระดับช้ัน เพื่อ
กำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม โดยนำสู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยมีครูท่ี
ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลพร้อมให้คำปรึกษา เช่น โครงการความสะอาดของห้องเรียน  กิจกรรมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การไม่นำอาหารออกมานอกบริเวณโรงอาหาร และทิ้งขยะลงถังให้เรียบร้อย โครงการธนาคาร
โรงเรียน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อฝึกตนเองให้รู้จักความพอดี  กิจกรรมการออม
ทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน กิจกรรมโครงการคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน กิจกรรมความสะอาดของห้องเรียน เพื่อฝึก
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี กิจกรรมส่งเสริมวินัยในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้าน
กายภาพ กิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำประโยชน์ร่วมกับสังคมและชุมชน  กิจกรรมการนั่งสมาธิตอนเช้าก่อน
เรียน เพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบ มีสติรู้ตัว สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทำคุณประโยชน์ต่อส่วนร่วม
และสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีเน้นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงค์
ในโรงเรียนให้ลดลง อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

E: Efficiency คือมีการบริหารจัดการโดยมีการมอบนโยบายพร้อมให้คำปรึกษา เสนอแนะ  
กำกับติดตามผลโครงงานคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่องโดยนำผลการจัดกิจกรรมนำมาวิจัย  เป็นการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านคุณธรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้บริหารครู บุคลากรทุกคนนำความรู้ จากกิจกรรมที่ได้รับเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม นำองค์ความรู้มา
บูรณาการสู่การกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกคน ส่งผลให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม.ระดับคุณภาพ 2 ดาว “โรงเรียนดีต้องมทีี่ยืน” 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

C: Connection คือมีการจัดต้ังนักเรียนแกนนำช่วยสนับสนุนในการให้ความรู้  มีส่วนร่วมในการเสนอ 
แนวทางการจัดกิจกรรม นักเรียนในแต่ละช้ันเรียนร่วมช่วยกันคิดปัญหาซึ่งเป็นประเด็นท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน ส่ิงท่ี
ต้องการแก้ไขเร่งด่วน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วนำมาเพื่อคัดเลือก ปัญหาที่นักเรียนมีความเห็นตรงกันว่าควรได้รับการ
แก้ไขมากที่สุด ใน 3 ลำดับแรก ครูในแต่ละระดับชั้นจะนำเข้าในที่ประชุมร่วมกันอภิปรายเลือกประเด็นที่เป็น
ปัญหาแต่ละช้ันเรียน  โดยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ประเด็นท่ีควรได้รับการแก้ไขมากท่ีสุด ตามลำดับ
ท่ี 1-3 เมื่อได้ประเด็นท่ีต้องการแก้ไขแล้วให้แต่ละห้องร่วมกันทำโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น จนเกิดเป็น
ช้ินงาน / ส่ือ / หรือนวัตกรรม นำมาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจากการทำโครงงาน  ลงสู่การปฏิบัติจริง  พร้อมท้ังมีการ
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงและขยายผลต่อไป 

T: Teamwork คือ โรงเรียนส่งครูแกนนำเข้ารับอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม โดยการทำงานเป็น 
ทีมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวปฏิบัติในเสริมสร้างนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลแก่เพื่อนครู  เพื่อให้ได้
รับทราบแนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ครูนำความรู้ท่ีได้รับเกี่ยวกับ
โรงเรียนคุณธรรมขยายผลลงสู่นักเรียนทุกคนเพื่อการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากครู ผู้ปกครองในการในการจัดกิจกรรม เพื่อนำพัฒนาเป็น
โรงเรียนคุณธรรมอย่างสมบูรณ์ พร้อมส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรม เพื่อกลับมาเป็นแกนนำขยายผลความรู้
ความเข้าใจมาเผยแพร่แก่นักเรียนในโรงเรียน  พร้อมสร้างเครือข่าย โดยมีนักเรียนแกนนำและคณะกรรมการคอย
แนะนำ ช่วยเหลือในการร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม ให้
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ผู้เรียนในคาบเบญจวิถี โดยมีครูแกนนำและคณะ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในทุกระดับช้ันเกี่ยวกับ
โรงเรียนคุณธรรมต่อเนื่อง  
              โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาด้านคุณธรรม.โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี.มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน 
โรงเรียนคุณธรรม.สพฐ..ดังนี้ 
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3. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 
      การดำเนินการในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยนวัตกรรมนำวิถีสร้างคนดีศรีกาญจนา  

ได้ดำเนินงานตามนโยบายต้นสังกัดและนโยบายของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาและนำผลมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเข้าใจ  และชี้แจงการดำเนินงานให้แก่ครูที่ปรึกษาเพื่อขยายผลไปสู่นักเรียนทุกคน กำหนดคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของนักเรียนครูและผู้บริหารรวบรวมข้อมูลและกำหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสร้าง
นวัตกรรม   เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานและนำแผนงานสู่การปฏิบัติโดยใช้โครงงานคุณธรรมท่ีสอดรับกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ให้นักเรียนเป็นผู้จัดทำโครงงานคุณธรรมโดยมีครูที ่ปรึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุนแนะนำและดูแลช่วยเหลือ
หัวหน้าระดับชั้นทำการนิเทศติดตามเป็นระยะๆ.ในด้านการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการหัวหน้า
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ  มีการนำเสนอโครงงานคุณธรรม  เพื่อ
สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของทุกระดับชั้น  หัวหน้าระดับชั้นและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผลของการดำเนินงานส่งผลดังนี้ 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
1. นักเรียนมีวินัยความรับผิดชอบมากขึ้น  ทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
3. นักเรียนมีความประหยัดมัธยัสถ์ มีความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย 
4. นักเรียนท้ิงขยะลงถังมากขึ้น และช่วยกันรักษาความสะอาดดีขึ้น 
5. นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ให้ความเคารพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมากขึ้น 
6. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิต ไม่คิดเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน 
7. นักเรียนเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
8. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
1. ครูตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
2. ครูเป็นผู้นำแห่งการเปล่ียนแปลงของนักเรียน 
3. ครูมีความภาคภูมิใจเมื่อเห็นนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองมากขึ้น 
4. ครูมีพัฒนาการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตมากขึ้น 
5. ครูมีความเข้าใจเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้กับนักเรียน 
6. ครูมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7. ครูเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
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ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามมากขึ้น 
2. ผู้บริหารมีการนำคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้น 
3. ผู้บริหารมีความภาคภูมิใจเมื่อเห็นนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองมากขึ้น 

ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
1. โรงเรียนมีความเป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
2. บรรยากาศในโรงเรียนน่ามาเรียนมากขึ้น 
3. เกิดเป็นสังคมแห่งความสงบสุขภายในโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น จะทำการส่ิงใดก็สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือ 
5. โรงเรียนคือสถานท่ีอันทรงคุณค่าท่ีมากกว่าให้ความรู้ สอนให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้
โรงเรียนเป็นท่ีน่าเช่ือถือไว้วางใจ แก่บุคคลท่ัวไป และเกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานมาเรียน 

ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
1. เกิดเป็นครอบครัวแห่งความสุข 
2. คนในครอบครัวมีความรักความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น 
3. ผู้ปกครองคลายความหนักใจ และภาคภูมิใจในบุตรหลาน 

     ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. เป็นชุมชนแห่งคนดี นิยมยกย่องการทำความดี มีศีลมีธรรม 
2. ชุมชนมีความสงบสุข อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
3. ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรือง เพราะคนในชุมชนต่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. เป็นชุมชนท่ีมีระบบ ระเบียบ เรียบร้อย 
5. เป็นชุมชนท่ีน่าอยู่ เพราะผู้คนต่างมีความดีต่อกัน 
6. ชุมชนพึ่งพาตนเองได้เป็นชุมชนท่ีเข็มแข็ง ต่อไป 

 
๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ตระหนักรู้เห็นสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม มีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี สร้างความรู้สึกถ่ายทอดด้านคุณธรรมพร้อมส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมตามท่ี สพฐ.กำหนด อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 ๒. การให้โอกาสนักเรียนได้เริ่มต้นจากปัญหาของห้องท่ีนักเรียนเรียนเอง ทำให้เกิดความท้าทายท่ีจะ 
พัฒนาตนเองต่อไป  

๓. การตระหนักและทำความเข้าใจอย่างแท้จริง  
๔. การร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๕. การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การปรึกษาหารือ การบูรณาการในการจัดการเรียนการ 

สอนในโรงเรียน  
๖. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง 
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๗. ความสามัคคีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน ท่ีจะปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน 
 
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 

โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมโครงการ “นวัตกรรมนำวิถี สร้างคนดีศรีกาญจนา” เพื่อความมั่นคง อย่าง
ยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมในตนเอง ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ กฎระเบียบของ
โรงเรียน เป็นนักเรียนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
เป็นสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี มีความเป็นผู้นำ จิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทในสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา แสดงความเคารพตามแบบแผนวัฒนธรรม สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “รักษ์
ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” มีแนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืนดังนี้ 

๑.  จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ผ่านระบบ
ออนไลน ์

๒.  ส่งเสริมการสมัครเข้าโครงการครูดีของแผ่นดิน และเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ของมูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน 
 ๓.  ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ๔.  จัดประกวดคลิปวีดีโอ “กาญจนาสร้างคนดี สู่วิถีคุณธรรม” 

  ๕.  จัดกิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธในรูปแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา ตักบาตรทำบุญทุกวันศุกร์ นั่งสมาธิ เจริญศีลภาวนา สวมเส้ือขาว ทานมังสวิรัติ 
ทุกวันพระ 
 ๖.  ส่งเสริมให้ทุกห้องเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาร่วมกนัท้ังในด้านวิชาการและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความ
พอเพียง 
 
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

   1. นักเรียนสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนผ่านในระบบออนไลน์.ส่งเสริมและสนับสนุนทุกห้องเรียนจัดทำ
โครงงานคุณธรรม ร่วมกันอภิปราย เป้าหมาย พัฒนาร่วมกับคุณธรรมอัตลักษณ์ข้อใดข้อหนึ่ง .ดำเนินการจัดทำ
โครงงานและดำเนินกิจกรรมตามแผนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาและประเมินผลโครงงานร่วมกับใน
ระบบออนไลน์.ผ่านช่อง.YouTube และไทยรัฐทีวี 
กก 2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุณธรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อเครือข่ายท้ังภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรมให้กับนักเรียนโดยมีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ.ท่ีเกี่ยวข้องในด้านคุณธรรมผ่านหลายช่องทางดังนี้ 

- เผยแพร่กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่เกี ่ยวข้องในด้านคุณธรรมโดยผ่านทาง .Website.ต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ได้แก่ http//www.kpsp.ac.th ฝ่ายกิจการนักเรียน kpspSocialstudies กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  
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- เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ.ที่เกี ่ยวข้องในด้านคุณธรรมโดยผ่านทาง Facebook โรงเรียนกาญจนาภิเษก  
วิทยาลัย.สุพรรณบุรี.งานกิจการนักเรียน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

- เผยแพร่กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านคุณธรรมโดยผ่านทางกลุ่ม .Line.ของโรงเรียนกาญจนาภิเษก  
วิทยาลัย สุพรรณบุรี 

- เผยแพร่กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี .ในวารสารรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน 

- บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเพื่อพัฒนา 
  ด้านคุณธรรม และสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ.ของโรงเรียน 
- จัดกิจกรรมมอบรางวัลหน้าเสาธงด้านคุณธรรม 
- จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนด้านคุณธรรม 
- เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมโดยมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

7. ภาคผนวก  
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ปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมกับชุมชน 
 

   
 
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกร่วมกับสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นแกนนำในการอบรม 
 

        เด็กดีของแผ่นดิน                    สอนคุณธรรมสำนวนสุภาษิต        สอนคุณธรรมสำนวนสุภาษิต 
ผ่านช่องไทยรัฐทีวี 

 

สอนคุณธรรมด้วยสำนวนไทย 
ผ่านช่อง YouTube 

 
 

                              

      ตลาดนัดคุณธรรม 
                              

 เสนอโครงงานผ่าน Social                             
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ครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ หรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงาน 
องค์กรภายในหรือภายนอก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับตรวจราชการ 

 
         

                                                      

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                        

           

                                                                                                                                       

 

 

  

 

 

 
 
 
 ผลงานและเกียรติบัตรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ครูนำผลงานร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
                   
 
     
 
 
 
  
   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมคนดีศรีกาญจนา ผ่านระบบออนไลนใ์นระบบ zoom 
 
 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวความคิดโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ของปีที่ได้รับการตรวจสอบ) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

๑๕๓ 
 

                                      

   

การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
          เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

            เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

    ✓   เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นท่ี (C1) 
 

ชื่อผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices) 
“การบริหารจัดการโดยใช้โมเดล KPSP PERFECT School  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”      

1. บทนำ 
   กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ ้นเนื่องในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ      
ครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2539  ปัจจุบันโรงเรียนจัดต้ังขึ้นเป็นเวลา 26 ปี มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 2,451 คน  เนื่องจาก  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มีการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี นักเรียนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) สูงอันดับเป็นต้น ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี   มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อ  
การเรียนรู้  มีการร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพของกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ส่งผลให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนท่ีได้รับความนิยมและ
ไว้วางใจจากผู้ปกครองท่ีจะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง  โดย
อัตราการสมัครสอบเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี   ส่วนการรับนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนั้น แยกเป็นนักเรียนที่สอบคัดเลือก 
นักเรียนโควต้าจากเขตพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี   นักเรียนโควต้าจากเขตพื้นที่ต่างจังหวัด   นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และนักเรียนบ้านใกล้  ดังนั้นนักเรียนที่เข้ามาเรียนจึงมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้
ความสามารถ พื้นฐานครอบครัว และฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ  จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ สร้างความเสมอภาค  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะท่ี
จำเป็นในทศวรรษท่ี 21 ให้เกิดกับผู้เรียน 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาด
ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพและระวัง
ป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ประกาศกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ On Site , On Air , Online , On Hand , On Demand ทางสำนักงานคณะกรรมการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายรูปแบบ
ตามบริบทของสถานศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ Online และ Hybrid 
(On Site + Online) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีบ้านพร้อมกับการเรียนการ
สอน 
 สภาพทั่วไป 

ในปีการศึกษา 2564  การจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ท่ัวประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ 
ทั้งการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ การเข้าถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน  การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน  ท้ังนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีระบาดอยู่ในประเทศไทยและ
ทั่วโลก  ส่งผลให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต้องดำเนินการภายใต้
มาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จึงได้มีการประชุม
วางแผน กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และ
ทักษะขั้นพื้นฐานในสาระวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน ตามบริบทและศักยภาพท่ีโรงเรียนจะสามารถบริหารจัดการได้
และยังคงสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในการพัฒนาเยาวชนให้สู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้าน
วิชาการ ด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ  มุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ ้น พัฒนา
โรงเรียนให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับโรงเรียนอื่นๆ 
ได้ ภายใต้วิถีชีวิตแบบ New Normal จึงเป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษาท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการท่ีมีความปลอดภัย มีความยืดหยุ่นและต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามสภาวการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ผลจากการนำโมเดล “KPSP PERFECT School” มาเป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O-NET) ของนักเรียนในปีการศึกษา 2563 พบว่า สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของ
นักเรียน ให้สูงขึ้นได้ และได้รับการยอมรับจากคณะครูในโรงเรียน  ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 ฝ่ายบริหารจึงใช้
การบริหารจัดการตามรูปแบบโมเดล “KPSP PERFECT School”  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
ยังคงรักษาคุณภาพตามมาตรฐานและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนงานและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 โมเดล  “KPSP PERFECT School”  มีแนวคิดของคำสำคัญ ดังนี้ 
  Planning : การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
  Envision : วิสัยทัศน์ชัดเจน 

Reaction : การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
Flexible : ยืดหยุ่น คล่องตัว พลิกแพลง 
Efficiency  : มีประสิทธิภาพ 
Connection : การสร้างเครือข่าย 
Teamwork : การทำงานเป็นทีม 
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 วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ 
1. เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ให้มีความพร้อมในการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
2. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการตามรูปแบบ

โมเดล “KPSP PERFECT School” 
 
 เป้าหมาย 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

          1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
  2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
                   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 1. ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid 
Learning) 

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
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     2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงานของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
การบริหารจัดการโดยใช้โมเดล KPSP PERFECT school 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 
 

 
➢ ประชุมช้ีแจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
➢ ช้ีแจง สร้างความเข้าใจรูปแบบการเรียนให้กับนักเรียนและ 
ผู้ปกครองได้ทราบก่อนเรียน 
➢ สำรวจความพร้อม และจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับครูและนักเรียน 
➢ จัดเตรียมสถานท่ี ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  ท้ังภายใน 
ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน 
➢ ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
➢ ประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นระยะ 
➢ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน  
➢ รายงานผลต่อผู้บริหาร 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

➢ ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการ 
การป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-19)  ของกระทรวงสาธารณสุข 
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➢ ประชุมวางแผนกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการเตรียม 
ความพร้อมก่อนเปิดเรียน 

➢ ได้รับการตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะจาก 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

➢  คณะผู้บริหารโรงเรียนพัทลุง เข้าศึกษาดูงานกระบวนการ 
 บริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน  
 

 

 

 

 

  
 

  

➢ ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ 
ธรรมชาติของรายวิชา และบริบทของผู้เรียน 

➢ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ โดยนำนโยบายของกระทรวงมาปรับใช้ 

➢ มีการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผล สัดส่วนการให้คะแนน 
ของกลุ่ม On site และ Online อย่างเหมาะสม  
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➢ ครูดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

➢ มีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวางระบบ  
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุม และท่ัวถึง 

➢ ได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่น ในการดูวางแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน 

➢ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ติดตาม 
ช่วยเหลือนักเรียน 
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➢ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในการดำเนินงาน 
 

 

 
 
 
 

     3. ผลลัพธ ์/ผลการดำเนินการ  จากการบริหารจัดการโดยใช้ KPSP PERFECT school model ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง/ขั ้นตอนการ

ดำเนินงานข้างต้น ทำให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้  
ตาราง 1 แสดงความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ร้อยละ 

1. ความพร้อมของห้องเรียน (สัญญาณอินเตอร์เนต็ , อุปกรณ์การ
เช่ือมต่อ) 

75 ห้องเรียน 100 

2. ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอน 128 คน 100 

      จากตาราง 1 พบว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาง
ฝ่ายบริหารได้มีนโยบายและแนวทางในการจัดเตรียมสถานที่ทั้งภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียน ตาม
มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข จัดทำเป็นมาตรการของโรงเรียน  มีการสำรวจความพร้อม
และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับครูและนักเรียน เพื่อรองรับการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบผสมผสาน 
(Hybrid Learning) ซึ่งผลปรากฏว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น ร้อยละ 100   
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ตาราง 2 แสดงค่าเป้าหมายและค่าท่ีปฏิบัติได้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย ค่าที่ปฏิบัติได้ 
ภาษาไทย 81.00 86.18 
คณิตศาสตร์ 56.00 78.88 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80.00 88.57 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 71.00 82.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 98.34 
ศิลปะ 92.00 94.10 
การงานอาชีพ 91.50 90.27 
ภาษาต่างประเทศ 67.00 76.87 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 79.00 86.11 

จากตาราง 2 พบว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
การบริหารจัดการตามรูปแบบโมเดล “KPSP PERFECT School” ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86.11 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ 
 จากผลการบริหารจัดการในสถานศึกษาตามรูปแบบโมเดล “KPSP PERFECT School” ส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีภายในโรงเรียน 5 ประการ (5G)  อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี (Good Management) 
  2. โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี เอื้อต่อการเรียนรู้ (Good Environment) 
 3. โรงเรียนมีครูท่ีดี มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Good Teacher) 
 4. โรงเรียนมีนกัเรียนท่ีดี ได้รับการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล (Good Student) 
 5. เป็นโรงเรียนท่ีดี มีการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของสังคม (Good School) 
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Good Management บรหิารจดัการดี
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Good Environment สิง่แวดลอ้มดี
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Good Teacher ครดูี
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

๑๖๔ 
 

                                      

   

Good Student นกัเรียนดี
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Good School โรงเรียนดี
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     ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
จากการใช้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) “การบริหารจัดการโดยใช้โมเดล KPSP PERFECT School 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ”  ในการกำหนดนโยบาย 
แนวทางในการบริหารงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยนักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมๆกันท้ังนักเรียนท่ีเรียน online และ onsite  
 2. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
 3. โรงเรียนได้รับความไว้วางในจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพ 
 4. ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความเช่ือมั่นท่ีจะนำบุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียน 
 

4. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
       1. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน มีกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  
 2. ผู้บริหาร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีเครือข่ายในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม และมีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3. ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

4. ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการทำงานเป็นทีม การทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมประสาน 
ร่วมทำ จนทำให้งานสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ 
 5. ชุมชน ประกอบด้วยผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
การยอมรับ มีความศรัทธาและให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือทุกด้านในการพัฒนาโรงเรียน 
   

5. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
 จากการใช้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) “การบริหารจัดการโดยใช้โมเดล KPSP PERFECT School 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ” ส่งผลให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีบรรยากาศท่ีดี ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนให้ความร่วมมือ ยอมรับ และศรัทธาต่อ
โรงเรียน นอกจากนี้ยังทำให้ ผู้บริหารโรงเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร แนวคิดทฤษฎี 
หลักการบริหาร กระบวนการบริหารโรงเรียนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  

6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
     1. การเผยแพร่ โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้กับคณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกได้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ท้ังในท่ีประชุม  แอพพลิเคช่ันไลน์ เว็บไซด์ หรือ Facebook ของโรงเรียน          
 2. เผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครูและโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด แข่งขันทาง
ช่องทางออนไลน์และวารสารโรงเรียนอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนท่ัวไป  
 3. จัดทำป้าย “โรงเรียนคุณธรรม” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม 
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7. ภาคผนวก 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมวางแผน เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนตามรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
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การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบผสมผสาน 

(Hybrid Learning) 
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การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
          เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

            เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

    ✓   เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นท่ี (C1) 

ชื่อผลงานที่นำเสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices) 
การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  ประจำปีการศึกษา 2564  
 

1. บทนำ 
     ความเป็นมา 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ประเภทสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึง 6  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกตินักเรียนมาเรียนแบบ On site 100% ซึ่งโรงเรียนมีอาคาร 
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะปกติ   
 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  ที่มียอดผู้ติดเช้ือ
ภายในประเทศสูง  กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน  ส่งผลให้ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบปกติได้  โดย
ในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง เป็น       วงกว้าง มี
ยอดผู้ติดเชื้อต่อวันจำนวนมาก และนักเรียนทั้งหมดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  โรงเรียนจึงดำเนินการ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือเลือกการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของโรงเรียน ความพร้อมของครู บุคลากร และนักเรียน รวมทั้งคำนึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งรูปแบบท่ี
โรงเรียนดำเนินการคือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100%  เมื่อมีการดำเนินการพบปัญหา/
อุปสรรคในการเรียนรู้ เช่น ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนบางคน  ปัญหาด้าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ต  นักเรียนบางส่วนเรียน Online อย่างเดียวแล้วไม่เข้าใจ ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่มีเวลา
ในการดูแล กำกับติดตามนักเรียน ขณะเรียน Online ท่ีบ้าน  เป็นต้น  

ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม การได้รับ
วัคซีนของบุคคลในครอบครัวนักเรียนมีค่อนข้างมาก และบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับวัคซีนครบทุกคน  ทำให้
เกิดความพร้อมที่นักเรียนจะกลับมาเรียนแบบ  On site ได้มากขึ้นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด   
ทางโรงเรียนจึงดำเนินการสำรวจความพร้อมและความต้องการของนักเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี ๒ ซึ่งโรงเรียน
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มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) มีการเรียนพร้อมกัน ๒ ระบบ 
คือ Online และ On site นักเรียนท่ีต้องการเรียนรูปแบบ Online สามารถเลือกเรียนท่ีบ้านได้ และนักเรียนท่ีมี
ความพร้อม สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที ่โรงเรียนให้
ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพื่อให้นักเรียนกลุ่ม On site มาเรียนได้อย่างปลอดภัย โดยได้มีการทดลองระบบการ
เรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอน ทั้งด้านบุคลากร นักเรียน อุปกรณ์/สื่อที่ใช้ และมาตรการป้องกันโรคที่โรงเรียนกำหนดไว้  และได้ทำการ
สำรวจความต้องการในการเปิดเรียนรูปแบบผสมผสานดังกล่าว เป็นครั้งท่ี ๒  พบว่ามีนักเรียนท่ีต้องการมาเรียน
ในรูปแบบ On site จำนวน 1,407 คน  รูปแบบ Online จำนวน 1,036 คน  โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามความต้องการอย่างเต็มศักยภาพ 
 
ลักษณะสำคัญของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid Learning)  ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โมเดล “KPSP PERFECT school” ใน
การทำงานทุกส่วนของโรงเรียน  และดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  
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วัตถุประสงค์ของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนของครูในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมในการเรียนรูปแบบ Online หรือ On site ให้มีโอกาสได้
เลือกวิธีการเรียนรู้  
เป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 80 มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid  
Learning) อยู่ในระดับมาก (4) ขึ้นไป 

2. ครูร้อยละ 80 มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid  
Learning) อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก (4) ขึ้นไป 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
  
2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนนิงานของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ดำเนินการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู ้
ของครูผู้สอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-19)  โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานภายในวงจรคุณภาพ PDCA ดังต่อไปนี ้
 
 
  
 
            Plan :  
              - ประชุมบุคลากรเพื่อช้ีแจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
                ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)   
              - ใช้กระบวนการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูบางท่าน 
                ท่ีไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้คล่องให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 
                1 รูปแบบ 
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  D0 :   
    - สำรวจความต้องการ และความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองในการเลือกรูปแบบ 
       การเรียน 
    - สำรวจอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ และความพร้อม 
      ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีของครูผู้สอน 
    - จัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน  
       เช่น เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ wifi , อุปกรณ์ท่ีใช้ภายในห้องเรียน เป็นต้น 

               - จัดเตรียมสถานท่ี ตามมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังภายใน 
                 ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
               - ฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา ร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน แก้ไข 
                 ปัญหาต่าง ๆ  
               - ครูดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
 
 

 
 
 
Check : 
    - ประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติการสอน รวมทั้งปัญหา 
      อุปสรรคต่าง ๆ ให้ฝ่ายบริหารทราบ 
     - สอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนรูปแบบผสมผสาน 
       (Hybrid Learning) เพื่อนำมาใช้วางแนวทางการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
      Act :  
                   - ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียน โดยนำ 
                      ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหา 
                   - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับฝ่ายวิชาการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม 
                     การเรียนการสอนของครูหากพบปัญหา 
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3. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 
จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ของครูผู้สอน ในช่วง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการ
ภายใต้การบริหารจัดการรูปแบบโมเดล “KPSP PERFECT School” และดำเนินการตามหลักการวงจรบริหาร
จัดการคุณภาพ PDCA   ผลจากการสอบถามความคิดเห็นและวิธีปฏิบัติงานของครูผู้สอนในการดำเนินการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยการสอบถามผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  มีผลสรุปดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  สรุปความคิดเห็นด้านความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 
(Hybrid Learning) 

วิธีการปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 
(Hybrid Learning) 

31 
(31.64%) 

54 
(55.10%) 

12 
(12.24%) 

1 
(1.02%) 

- 4.17 

มีสื่อ อุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid Learning) 

28 
(28.57%) 

44 
(44.90%) 

24 
(24.49%) 

2 
(2.04%) 

- 4.00 

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ตลอดจนแอพพลิเคชั่น
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid 
Learning) 

22 
(22.45%) 

56 
(57.14%) 

19 
(19.39%) 

1 
(1.02%) 

- 4.01 

มีความสามารถในการสร้างหรือสืบค้น 
สื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid Learning) 

24 
(24.49%) 

56 
(57.14%) 

17 
(17.35%) 

1 
(1.02%) 

- 4.05 

มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid 
Learning) 

27 
(27.55%) 

55 
(56.12%) 

15 
(15.31%) 

1 
(1.02%) 

- 4.10 

รวม 
132 

(26.94%) 
265 

(54.08%) 
87 

(17.76%) 
6 

(1.22%) 
- 4.06 
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  จากตารางท่ี 1 พบว่าครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 
(Hybrid Learning) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 4.06 หากพิจารณาค่าร้อยละพบว่าครูท่ีมีความพร้อมในระดับมากขึ้น
ไปมีร้อยละ 81.02 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
  เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามรายข้อพบว่าข้อท่ีครูมีความพร้อมมากท่ีสุดคือ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) มีค่าเฉล่ีย 4.17  สำหรับข้อท่ี
ครูมีความพร้อมน้อยท่ีสุดคือ มีส่ือ อุปกรณ์ท่ีพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid 
Learning) มีค่าเฉล่ีย 4.00  
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid 
Learning) อย่างเป็นระบบ 

วิธีการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

มีการวางแผน ออกแบบการจัด
กิจกรรม ก่อนเร่ิมทำการสอน 

31 
(31.64%) 

56 
(57.14%) 

11 
(11.22%) 

- - 4.20 

มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจถึง
รูปแบบการเรียนให้กับนักเรียนหรือ
ผู้ปกครองได้รับทราบก่อนเรียน 

23 
(23.47%) 

59 
(60.20%) 

13 
(13.27%) 

2 
(2.04%) 

- 4.02 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  

26 
(26.53%) 

56 
(57.14%) 

16 
(16.33%) 

- - 4.10 

ให้ความสำคัญกับนักเรียนท้ังกลุ่ม 
Online และกลุ่ม Onsite อย่าง
ท่ัวถึง 

45 
(45.92%) 

45 
(45.92%) 

7 
(7.14%) 

1 
(1.02%) 

- 4.36 

มีการกระตุ้น เสริมแรง ให้นักเรียน
กลุ่ม Online ได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในชัน้เรียนร่วมกับกลุ่ม 
Onsite 

34 
(34.69%) 

52 
(53.06%) 

12 
(12.24%) 

- - 4.22 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุง การเรียน
การสอน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังรับฟัง
ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความ
ต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ 

33 
(33.67%) 

56 
(57.14%) 

9 
(9.18%) 

- - 4.24 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

วิธีการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

มีการกำหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผล สัดส่วนการให้คะแนน
ของกลุ่ม Online และ Onsite อย่าง
เหมาะสม 

37 
(37.76%) 

55 
(56.12%) 

6 
(6.12%) 

- - 4.31 

มีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริง 

42 
(42.86%) 

50 
(51.02%) 

6 
(6.12%) 

- - 4.36 

มีการติดตาม แก้ไขปัญหาด้านการ
เรียนของนักเรียน เช่น การไม่ส่งงาน 
การไม่เข้าชั้นเรียน ฯลฯ อย่าง
สม่ำเสมอ 

34 
(34.69%) 

58 
(59.18%) 

6 
(6.12%) 

 

- - 4.28 

รวม 
305 

(34.58%) 
487 

(55.22%) 
86 

(9.75%) 
3 

(0.34%) 
- 4.23 

 
จากตารางที ่ 2 พบว่าครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid 

Learning) อย่างเป็นระบบ  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 4.23 หากพิจารณาค่าร้อยละพบว่า มีระดับการปฏิบัติในระดับ
มากขึ้นไป ร้อยละ 89.80 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
 เมื ่อพิจารณาจากแบบสอบถามรายข้อพบว่าข้อที ่ครูมีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติมากที ่สุดคือ ให้
ความสำคัญกับนักเรียนทั้งกลุ่ม Online และกลุ่ม Onsite อย่างทั่วถึง และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36  สำหรับข้อที่ครูมีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด
คือ มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจถึงรูปแบบการเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองได้รับทราบก่อนเรียน  โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.02   

ผลจากการท่ีครูดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) อย่างเป็นระบบ
นี ้ ช่วยทำให้นักเรียนได้เรียนรู ้ได้ตามศักยภาพและตรงตามความต้องการมากยิ ่งขึ ้น ช่วยลดปัญหาด้าน
ความเครียดต่อการเรียน ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนบางส่วนได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้น ซึ่งพิจารณาได้จากร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มี
จำนวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  แสดงในตารางท่ี 
3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ค่าเป้าหมายและค่าท่ีปฏิบัติได้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย ค่าที่ปฏิบัติได้ 
ภาษาไทย 81.00 86.18 
คณิตศาสตร์ 56.00 78.88 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80.00 88.57 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 71.00 82.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 96.50 98.34 
ศิลปะ 92.00 94.10 
การงานอาชีพ 91.50 90.27 
ภาษาต่างประเทศ 67.00 76.87 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 79.00 86.11 

 
4. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพภายใต้รูปแบบโมเดลการจัดการเดียวกันท้ังหน่วยงาน 
2. ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ท้ังปัญหาการใช้

เทคโนโลยีในการสอนของครูบางท่าน  ปัญหาพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
3. ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น การได้รับบริจาคชุดตรวจ ATK ใช้สำหรับ

ตรวจบุคลากรและนักเรียนท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียน 
4. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการให้

ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของโรงเรียน มีส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหา และมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของ
โรงเรียน 
  
5. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
 1. จัดอบรมให้ความรู้ครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มทางการศึกษา
ต่าง ๆ ให้หลากหลายข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ใน
อนาคต 
 2. จัดกิจกรรมครูผู้สอนพบผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกนัแก้ปัญหาการเรียนของนกัเรียนได้
ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
 
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น 

มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินงานจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ท้ัง
การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนรู้ของครู มาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียน ผ่านทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ
website , Line Group และ Facebook ของโรงเรียน 
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7. ภาคผนวก   
1. ประชุมช้ีแจง วางแผน สร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน แก้ปัญหาครูบางท่านในการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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2. จัดเตรียมอุปกรณ์การสอนในห้องเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid 
Learning)  ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม 
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3. จัดเตรียมสถานท่ี เตรียมความพร้อมต่าง ๆ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข ท้ังภายในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
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          4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวของบุคลากรและนักเรียนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แจ้ง
ให้นักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มท่ีจะมาเรียน On site ได้ทราบ และดำเนินการปฏิบัติตาม 
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5.  ครูดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยให้ความสำคัญกับ
นักเรียนท้ังกลุ่ม Online และกลุ่ม On site ให้สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกนัได้ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม 
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6. ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับลักษณะการเรียนของผู้เรียน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
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สรุปความคิดเห็นและวิธีการปฏิบัติงานของครู 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)  
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ภาคผนวก 

 

 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 คำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 
 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 
 ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

 QR Code แสดงหลักฐานร่องรอยผลการประเมินตนเอง และสรุปการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของท้ัง 3  
มาตรฐาน 
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คำส่ัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
ท่ี    133/2564 

  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

 
ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน  ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐานเพื ่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนจึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อวางแผนการดำเนินงานกำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวม
ข้อมูลด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 
 1.1  นายสมชาย  สุจิตต์   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 1.2  นายณัทภัค  จรานุพันธ์  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 1.3  นายวิชา  อุ่นวรรณธรรม  กรรมการผู้แทนครู 
 1.4  นายลังสันต์ิ  เคนผาพงษ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 1.5  นายปรีชา  คชวงษ ์   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.6  นายรุ่ง  โภควรรณวิทย ์  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 1.7  พระใบฎีกาวิเชียร อาทโร   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 1.8  พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย  สนุตจิตโต  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
 1.9  นายอรรถพล สุวรรณศร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.10  นายสุขสรรค์ วรรธนอารีย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.11  ทันตแพทย์สุเทพ ทัศนานุตริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.12  นายสงวน  เทียนแสงสว่าง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.13  นายชัยชาญ ภักดีประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.14  นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
 ให้คำปรึกษา  แนะนำ  วางแผนดำเนินงาน 
 
 

2. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 2.1  นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ   ประธานกรรมการ 
           2.2  นางสาวสุวัธนา   เล็กสมบูรณ์           กรรมการ 
 2.3  นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์   กรรมการ 
 2.4  นางดวงเดือน     รุ่งเรือง    กรรมการ 
 2.5  นางสาวบุญชู รักญาติ    กรรมการและเลขานุการ 
 2.6  นางบุศรา  อิ่มทรัพย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1. กำหนดบทบาท  หน้าท่ี  ความรับผิดชอบของบุคลากรในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ประชุมวางแผน  กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่คณะกรรมการดำเนินงาน 
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานกับคณะทำงานเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานแต่ละมาตรฐานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5. นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 3.1  นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ   ประธานกรรมการ 

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

3.5  นางสาวบุญชู รักญาติ    ท่ีปรึกษา  
3.6  นางบุญปลูก เขียนดี    ประธานมาตรฐานการศึกษาท่ี 1  
3.7  นายวิชา               อุ่นวรรณธรรม   ประธานมาตรฐานการศึกษาท่ี 2  
3.8  นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี    ประธานมาตรฐานการศึกษาท่ี 3  
3.9  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
3.10  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
3.11  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
3.12  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา    กรรมการ 
        และวัฒนธรรม 
3.13  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
3.14  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ 
3.15  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 
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3.16  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
3.17  คณะครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 
3.18  นางบุศรา  อิ่มทรัพย์     กรรมการและเลขานุการ 
3.19  นางสาวเพ็ญประภา ปานอุทัย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.20 นางสาวธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5. ดำเนินการสรุปผล รายงานผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
 

4. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

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

และประเด็นพิจารณา 1.1 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

1. นายอาทิตย์         เอกลาภ  
2. นางสาวกรรณิการ์  ขุมทอง 
3. นางกานต์มณี       คงเกื้อ 
4. นางสาวศศิประภา กาฬภักดี 
5. นายธนพัฒน์        ล้ิมไพบูลย์ 
6. นางสาวนิชาภา     เดชบุญ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

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

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

  3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

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

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 



S A R '64 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี 

๑๙๓ 
 

                                      

   

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
   4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

1. นางสาวเพ็ญประภา ปานอุทัย 
2. นายรังสันต์ิ         บุญเทียน 
3. นางสาวศนิชา      คุ้นประเสริฐ 
4. นางอัญณิการ์      ตู้พิจิตร 
5. นางสาวพิมพิศา    สว่างศรี 
6. นางสาวพิมพิมล    จรเข้ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1. นางคำศรี            สร้อยสุวรรณ์ 
2. นางสาวกนกกร     ไร่คลองครุ 
3. นางสาวพนิดา       สุวรรณเวช 
4. นางสาวศันสนีย์     บาเปีย   
5. นางอาภาภรณ์      ยอดอานนท์ 
6. นางสาวสิริพรรณ    จูฉิม 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   6) มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 
 

1. นางสาวชญาภา     พินิจการ 
2. นางสาวอรุณีย์      พิทักษ์ 
3. นางรัตนา            นวีภาพ 
4. นางสาวสวลี         มะยุรา 
5. นางสาวอุบลวรรณา พันธ์ปาน 
6. นางสาวอรริษา      พัฒนมาศ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นางบังอร        จำปาเงิน 
 

หัวหน้าประเด็นพิจารณา 
1.2 

   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  
 

1. นางสาวสำเนียง   อรุณรุ่ง 
2. นางสาวชนิดา     ลิมป์รัชดาวงศ์ 
3. นางวันเพญ็        กิติชัยชาญ 
4. นางอริญรดา      จับทอง 
5. นายนิทัศน์        เอี่ยมสะอาด 
6. นางสาวจิณห์วรา  หงษ์โต 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

1. นายอาศเรศ    กุญชร ณ อยุธยา 
2. นางสาวอรทัย    แต่งงาม 
3. นางถิรดา         สะราคำ 
4. นางทัศนารินทร์ นกสกุล 
5. นางนันทยา       ดลโสภณ 
6. นางสาวเสาวรส   พันธ์พืช 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

1.  นายวณิชย์      เอื้อน้อมจิตต์กุล 
2. นายธนัทพล      คุณาวิศรุต 
3. นายเฉลิมยศ     ญาดี 
4. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์  
5. นางกันนิกา       อนุช 
6. นายวราวุฒิ       เล่ียมมาตร 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์ 
2. นางภัทรวดี         บุญเช้ือ 
3. นางสาวภาสินี      ศรีสุนทรพินิต 
4. นายธนัช            อินทแสน 
5. นางสาวทิพกมล   สงวนศักดิ์สกุล 
6. นายนิรันดร์        ทองโบราณ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

นายวิชา          อุ่นวรรณธรรม หัวหน้ามาตรฐานท่ี 2 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี 
2. นางสาวมณีรัตน์  พรหมใจรักษ์ 
3. นางสุธามาศ      ทวีศรี 
4. นางสาวธันยสร   ศรีธัญญา 
5. นางสาวพรสุดา    ศรีประยงค์  

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

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

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. นางสาวิตรี          ถีระแก้ว 
2. นางสาวรษิกา      น้ำใจดี 
3. นางวรรณดี         ทิวาวงษ์ 
4. นางสาวชมพูนุช    หาญทนงค์ 
5. นางสาวนรีรัตน์     คงชาตรี 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

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

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. นายจตุพร       เคนผาพงษ์ 
2. นายยุทธนา      อิ่มทรัพย์ 
3. นายสมพงษ์      ศรีขวัญเมือง 
4. นายเอกพงษ์     บุญญะอุทธยาน 
5. นายธนาคาร     ธนาวิวัฒน์   

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
 

1. นายอาทิตย์      แก้วรุ่งเรือง 
2. นายคณิตสรณ์   ใยบัวเอี่ยม 
3. นายปิยะณัฐ     บ่อพิมาย 
4. นางญาณิศา      มีทองคำ 
5. นางสาววรรณภัสสร  พุฒซ้อน 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

นางสาวกัญญาพร     อุ่นศรี  หัวหน้ามาตรฐานท่ี 3 

3.1  จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

1. นางอภิรดา         มุขโต 
2. นางรุจจิรัช          ภักมี 
3. นางสาวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์ 
4. นางสาวนิศาชล     ประทีปทอง 
5. นายศุภดล           ดลโสภณ 
6. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

1. นางสาวศศิวิมล     นาคสุวรรณ 
2. นางสาวปานน้อย   แพ่งบรรเทา 
3. นายภธรเดช         วสุวีรกร 
4. นางสาวนฤมล       มีมุข 
5. นายประวิทร        ตรีเพ็ญมาลย์ 
6. นางสาววรินทร์     อู่อรุณ 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 1. นางสำเริง            พิมพ์พันธุ์ 
2. นายทัศนัย           บุญลือ 
3. นายธีทัต             ด้วยคุ้มเกล้า 
4. นางกาญจนา        เทพคุณ 
5. นางสาวธีมาภรณ์    โสภาธนัตถ์สกุล 
6. นายจักกิต             ทาเพชร 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. นางบุศรา           อิ่มทรัพย์ 
2. นายสนชัย          ศรีโมรา 
3. นายธงชาญ         ภูฆัง 
4. นางสาวพรเพ็ญ     ศรีดอกคำ 
5. นางสาวสำเรียง     บัวนาค 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู ้

1. นางสาวธลัณรัชต์  ฐิติวลัญชญ์กุล 
2. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์ 
3. นางสาวผกากรอง  เอี่ยมป้ัน 
4. นางสาวธัญญลักษณ์  แสงหิรัญ 
5. นายณัฎฐ์ธภัท       เอมโกษา 

หัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
มีหน้าที่  

1. รวบรวมหลักฐาน  เอกสาร  ข้อมูลสถิติ  ข้อเท็จจริง  หรือร่องรอยการประเมินต่าง ๆ  
2. สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ แล้วส่งผลการประเมินและหลักฐานให้แก่หัวหน้ามาตรฐาน  เพื่อให้หัวหน้ามาตรฐานจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศและแฟ้มมาตรฐาน  รวมทั้งสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้กับงานประกันคุณภาพ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
 

5. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
 5.1 นายปิยะณัฐ   บ่อพิมาย   ประธาน 
 5.2 นางบุญปลูก  เขียนดี    กรรมการ 
 5.3 นางสาวชญาภา พินิจการ   กรรมการ 
 5.4 นางอภิรดา  มุขโต    กรรมการ 
 5.5 นางสาวสุพรรณษา   พวงวงษ์    กรรมการ 
 5.6 นางสาวครองขวัญ ฉิมณรงค์   กรรมการ 
 5.7 นางสาวนรีรัตน์ คงชาตรี    กรรมการ 
 5.8 นายสมพงษ์  ศรีขวัญเมือง   กรรมการ 
 5.9 นางสาวอรริษา พัฒนมาศ   กรรมการ 
 5.10 นายณัฎฐ์ธภัท       เอมโกษา   กรรมการ 
 5.11 นายวิศรุต  ศรีนวล    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1. รวบรวมหลักฐาน  เอกสาร ข้อมูลสถิติ  ข้อเท็จจริงหรือร่องรอยการประเมินต่าง ๆ ในส่วนท่ี 1 ข้อมูล
พื้นฐานของสถานศึกษา 
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 2. สรุปผล รวบรวมหลักฐาน  เอกสาร ข้อมูลสถิติ  ข้อเท็จจริงหรือร่องรอยการประเมินต่าง ๆ จัดทำเป็น
สารสนเทศข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และรูปแบบรายงาน  เพื่อจัดทำรูปเล่มและแฟ้มการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง  แล้วส่งข้อมูลให้แก่หัวหน้างานประกันคุณภาพ  สำหรับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาต่อไป 
 

6. ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานออนไลน์     
6.1  นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง   ประธานกรรมการ 

 6.2 นางสาวเพ็ญประภา ปานอุทัย   กรรมการ 
 6.3 นางสาวพิมพิมล จรเข้    กรรมการ 
 6.4 นางสาวนฤมล มีมุข    กรรมการ 
 6.5 นายบุญชู  กระฉอดนอก   กรรมการและเลขานุการ 
 6.6 นายภธรเดช  วสุวีรกร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานออนไลน์  เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออนไลน์   
 

7. คณะกรรมการติดตาม    ประกอบด้วย 
 7.1  นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ   ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวบุญชู รักญาติ    รองประธาน 
           7.3  นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์   กรรมการ 
           7.4  นางดวงเดือน รุ่งเรือง    กรรมการ     

7.5  นางสาวสุวัธนา   เล็กสมบูรณ์           กรรมการ 
        7.6  นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์   กรรมการ 

7.7  นายวิชา               อุ่นวรรณธรรม   กรรมการ 
7.8  นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี    กรรมการ 
7.9  นางบุศรา  อิ่มทรัพย์   กรรมการและเลขานุการ 
7.10  นางบุญปลูก เขียนดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.11 นางสาวธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ติดตาม  ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

8. คณะกรรมการจัดทำรปูเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 
 8.1 นางสาวบุญชู รักญาติ    ประธาน 
 8.2 นางบุญปลูก  เขียนดี    รองประธาน 
 8.3 นางสาวเพ็ญประภา ปานอุทัย   กรรมการ 
 8.4 นางสาวธีมาภรณ์      โสภาธนัตถ์สกุล   กรรมการ 
 8.5 นางสาวอารีรัตน์       แสงสุขดี   กรรมการ 
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 8.6 นางบุศรา  อิ่มทรัพย์   กรรมการและเลขานุการ 
 8.7 นางสาวธลัณรัชต์      ฐิติวลัญชญ์กุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการให้ข้อมูล เอกสารประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
 2. รวบรวมข้อมูลและผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน 
 3. สรุปและจัดทำรูปเล่ม รายงานผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ท้ังนี้ขอให้ผู้ได้รับคำส่ังแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี เพื่อเป็นประโยชน์
ของโรงเรียนและทางราชการสืบไป  

 
    ส่ัง   ณ  วันท่ี  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

 
 

 (นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
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คำสั่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพุรรณบุรี 
ท่ี  14/2565 

  เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 

 
 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใช้เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
รวมท้ังให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพเป็นไปตามกฎกระทรวง  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ตระหนักถึงความสำคัญในการนำมาตรฐาน 
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคและมีมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความเข้มแข็ง ยั่งยืน  มีกระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องนำไปจัดทำรายงานการประเมนิ
ตนเองของสถานศึกษา  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ัง 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
     1.1  นายสมชาย  สุจิตต์        ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.2  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           กรรมการ 

มีหน้าที ่ เป็นท่ีปรึกษาดูแลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย  

2. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
    2.1  นายวิโรจน์     ไชยภักดี      ประธานกรรมการ 
  2.2  นางสาวบุญชู    รักญาติ      รองประธานกรรมการ 
    2.3  นางศุภ์พัฒนิยา    ปรีดิวรารัตน์      กรรมการ 
    2.4  นางดวงเดือน        รุ่งเรือง      กรรมการ 
    2.5  นายยุทธนา     อิ่มทรัพย์      กรรมการ 
     2.6  นางบุศรา     อิ่มทรัพย์      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่คณะกรรมการดำเนินงาน   
       2. ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ กำกับติดตาม 
        -/3. คณะกรรมการ… 
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     3. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
  3.1  นางสาวบุญชู     รักญาติ            ประธานกรรมการ 

3.2  นางบุญปลูก   เขียนดี            รองประธานกรรมการและหัวหน้ามาตรฐานท่ี 1  
3.3  นายวิชา                 อุ่นวรรณธรรม รองประธานกรรมการและหัวหน้ามาตรฐานท่ี 2 
3.4  นางสาวกัญญาพร  อุ่นศรี              รองประธานกรรมการและหัวหน้ามาตรฐานท่ี 3 
3.5  นางบังอร   จำปาเงิน กรรมการ 
3.6  นายอาทิตย์              เอกลาภ กรรมการ 
3.7  นางสุนทราภรณ์      อุ่นวรรณธรรม กรรมการ   
3.8  นางสาววงษ์ศิริ        ชินสุวรรณ กรรมการ 
3.9  นางคำศรี              สร้อยสุวรรณ์ กรรมการ 
3.10  นางสาวชญาภา      พินิจการ กรรมการ 
3.11 นางสาวสำเนียง         อรุณรุ่ง           กรรมการ 
3.12  นายอาศเรศ        กุญชร ณ อยุธยา    กรรมการ 
3.13  นายวณิชย์             เอ้ือน้อมจิตต์กุล  กรรมการ 
3.14  นางสาวชนกกมล     เนียมวรรณ์        กรรมการ 
3.15  นางสาวสราญจิตร    วงษ์ทองดี กรรมการ 
3.16  นายธนพัฒน์           มุขโต  กรรมการ 
3.17  นางสาวิตรี             ถีระแก้ว กรรมการ  
3.18  นางสาววาสนา        ล้อมวงษ์ กรรมการ  
3.19  นายจตุพร        เคนผาพงษ ์ กรรมการ 
3.20  นายอาทิตย์            แก้วรุ่งเรือง กรรมการ 
3.21  นางอภิรดา      มุขโต  กรรมการ    
3.22  นางสาวศศิวิมล       นาคสุวรรณ       กรรมการ 
3.23  นางสำเริง              พิมพ์พันธุ์ กรรมการ  
3.24  นางกานต์นร ี  โพธิ์สกุลหอม กรรมการ 
3.25  นางสาวนิศรา         วงษ์สุบรรณ์       กรรมการ  
3.27  นางบุศรา    อิ่มทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 
3.28 นางสาวเพ็ญประภา    ปานอุทัย           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.29 นางสาวธลัณรัชต์    ฐิติวลัญชญ์กุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 1. ประสานงานให้การดำเนินงานทุกองค์ประกอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ 

        2. นิเทศ  ติดตาม เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

        3. วางแผนเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                4. นำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป  
            

                -/4. คณะกรรมการ… 
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4. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย 

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

และตัวบ่งชี้ 1.1 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

1. นายอาทิตย์          เอกลาภ  
2. นางสาวกรรณิการ์  ขุมทอง 
3. นางกานต์มณี        คงเกื้อ 
4. นางสาวศศิประภา   กาฬภักด ี
5. นายธนพัฒน์          ลิ้มไพบูลย์ 
6. นางสาวนิชาภา       เดชบุญ 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

  2) ความสามารถในการค ิดว ิ เคราะห ์  คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1. นางสุนทราภรณ์   อุ่นวรรณธรรม 
2. นางสาวอรภัสสร์     โพธิ์ไพจิตร 
3. นางกัญญาภัทร      คำภิภาค 
4. นางสาวศศิประภา   ยาวีระ 
5. นางสาวสุภาพร      ภู่พุดตาน 
6. นางสาวอารีรัตน์     แสงสุขดี 
 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

  3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

1. นางสาววงษ์ศิริ      ชินสุวรรณ 
2. นายวิศรุต            ศรีนวล 
3. นางณัฐหทัย          เรือนทอง 
4. นางสาวขนิษฐา      ปานชา 
5. นางสาวมนัสนันท์   จันทร์ดิษฐ์ 
6. นายบุญชู             กระฉอดนอก  

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

   4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

1. นางสาวเพ็ญประภา ปานอุทัย 
2. นายรังสันต์ิ           บุญเทียน 
3. นางสาวพิมพิมล      จรเข้ 
4. นางอัญณิการ์        ตู้พิจิตร 
5. นางสาวพิมพิศา      สว่างศร ี
6. นางกานต์นรี         โพธิ์สกุลหอม 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

 
 
 
                             -/มาตรฐาน… 
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               มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. นางคำศรี            สร้อยสุวรรณ์ 
2. นางสาวพนิดา       สุวรรณเวช 
3. นางสาวศันสนีย์     บาเปีย   
4. นางอาภาภรณ์       ยอดอานนท์ 
5. นางสาวสิริพรรณ    จูฉิม 
6. นางสาวกนกกร      ไร่คลองครุ 
 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

   6) มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานและเจตคติ ท่ีดี
ต่องานอาชพี 
 

1. นางสาวชญาภา     พินิจการ 
2. นางสาวอรุณีย์       พิทักษ์ 
3. นางสาวปิยะธิดา     ใจเอม 
4. นางสาวสวลี          มะยุรา 
5. นางสาวอุบลวรรณา พนัธ์ปาน 
6. นางสาวอรริษา       พัฒนมาศ 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นางบังอร        จำปาเงิน หัวหน้าตัวบ่งชี้ 1.2 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  
 

1. นางสาวสำเนียง     อรุณรุ่ง 
2. นางวันเพ็ญ          กิติชัยชาญ 
3. นางอริญรดา        จับทอง 
4. นางสาวเสาวรส     พันธ์พชื            
5. นางสาวจิณห์วรา    หงส์โต 
6. นางสาวชนิดา       ลิมป์รัชดาวงศ์ 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

   2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 

1. นายอาศเรศ         กุญชร ณ อยุธยา 
2. นายนิทัศน์           เอี่ยมสะอาด  
3. นางถิรดา            สะราคำ 
4. นางทัศนารินทร์    นกสกุล 
5. นายลัทธวิทย์       พวงวรินทร์ 
6. นางสาวอรทัย       แต่งงาม  

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

1. นายวณิชย์         เอ้ือน้อมจิตต์กุล 
2. นายเฉลิมยศ        ญาดี 
3. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์  
4. นางกันนิกา         อนุช 
5. นายวราวุฒิ         เลี่ยมมาตร 
6. นายธนัทพล        คุณาวิศรุต 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 
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                    -/มาตรฐาน… 

   มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์ 

2. นายธนชั            อินทแสน 
3. นางสาวทิพกมล   สงวนศักด์ิสกุล 
4. นายเทวพร         ภูฆัง 
5. นางสาวธัญญลักษณ์ แสงหิรัญ 
6. นางสาวภาสนิี      ศรีสุนทรพินิต 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

นายวิชา          อุ่นวรรณธรรม หัวหน้ามาตรฐานท่ี 2 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. นางสาวสราญจิตร วงษ์ทองดี 
2. นางสาวมณีรัตน์    พรหมใจรักษ ์
3. นางสุธามาศ        ทวีศรี 
4. นางสาวธันยสร     ศรีธัญญา 
5. นางสาวพรสุดา     ศรีประยงค์  

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. นายธนพัฒน์        มุขโต 
2. นางพชิญา           จริยบุณสุข 
3. นางสาวปารวัณ     รัตนทองคง 
4. นางสาวลภัสธยาน์  วรกฤติประเสริฐ 
5. นายบัณฑิต          ขอสกุล 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. นางสาวิตรี           ถีระแก้ว 
2. นางสาวรษิกา       น้ำใจดี 
3. นางวรรณดี          ทิวาวงษ์ 
4. นางสาวชมพนูุช     หาญทนงค์ 
5. นางสาวนรีรัตน์      คงชาตรี 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชพี 

1. นางสาววาสนา      ล้อมวงษ์ 
2. นางสาวปิยนันท์     ปิ่นวิเศษ 
3. นางสาวกิ่งกาญจน์  เชวงภักดีเวทย ์
4. นางสาวลลิตา        อ่อนศรี 
5. นางสาวสร้อยสุณี    ม่วงพันธ ์
  

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 
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-/มาตรฐาน… 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. นายจตุพร           เคนผาพงษ ์
2. นายยุทธนา         อิ่มทรัพย์ 
3. นายเอกพงษ์        บุญญะอุทธยาน 
4. นายธนาคาร        ธนาวิวัฒน์   
5. นายจักกิต           ทาเพชร 
6. นายสมพงษ์         ศรีขวัญเมือง 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
 

1. นายอาทิตย์          แก้วรุ่งเรือง 
2. นายปิยะณัฐ         บ่อพิมาย 
3. นางญาณิศา          มีทองคำ 
4. นางสาวลัชฎาวัลย์   สุริโย 
5. นางสาววรรณภสัสร  พุฒซ้อน 
6. นายคณิตสรณ์        ใยบัวเอ่ียม 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

นางสาวกัญญาพร     อุ่นศรี  หัวหน้ามาตรฐานท่ี 3 

3.1  จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

1. นางอภิรดา           มุขโต 
2. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา 
3. นางสาวนันท์นริญ   พิสิฐรัชต์ 
4. นางสาวนิศาชล      ประทีปทอง 
5. นายชิณวัฒน์         ปานมั่งมี 
6. นางรุจจิรัช            ภักมี 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. นางสาวศศิวิมล     นาคสุวรรณ 
2. นางสาวปวริศา      แพ่งบรรเทา 
3. นายภธรเดช         วสุวีรกร 
4. นายเอกพงษ์         เบญจกุล 
5. นางสาววรนิทร์      อู่อรุณ 
6. นางสาวนฤมล        มีมุข 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 
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-/มีหน้าท่ี… 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
3.3  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 1. นางสำเริง            พิมพ์พันธุ์ 

2. นายทัศนัย           บุญลือ 
3. นายธีทัต             ด้วยคุ้มเกล้า 
4. นางกาญจนา        เทพคุณ 
5. นางสาวสิริกานต์    ทิพย์ภักดี 
6. นางสาวธีมาภรณ์   โสภาธนัตถ์สกุล 

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็
ระบบ และนำผลมาพฒันาผู้เรียน 

1. นางบุศรา            อิ่มทรัพย์ 
2. นายสนชัย           ศรีโมรา 
3. นางสาวสำเรียง     บัวนาค 
4. นางสาวพรเพ็ญ     ศรีดอกคำ 
5. นางสาวภสัร์กาญจน์   การสาล ี

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. นางสาวธลัณรัชต์   ฐิติวลัญชญ์กลุ 
2. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์ 
3. นางสาวผกากรอง   เอ่ียมปั้น 
4. นายณัฎฐ์ธภัท        เอมโกษา 
5. นางภัทรวดี           บุญเชื้อ  

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

 
     มีหน้าที ่  1. จัดทำเครื่องมือในการประเมินคุณภาพตามาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  

       2. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน  ข้อมูลสถิติ  ข้อเท็จจริง  หรือร่องรอยการประเมิน    
ต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
         3. สรุปผลการประเมินของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา แล้วส่งผลการประเมินและ 
หลักฐานให้แก่หัวหน้ามาตรฐานเพื่อนำไปจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  
 

5. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
  5.1 นางสาวบุญช ู รักญาติ  ประธานกรรมการ 
  5.2 นางบุญปลูก  เขียนดี  กรรมการ 
  5.3 นางสาวเพ็ญประภา ปานอุทัย  กรรมการ 
  5.4 นางสาวธีมาภรณ์       โสภาธนัตถ์สกุล กรรมการ 
  5.5 นางสาวอารีรัตน์        แสงสุขดี  กรรมการ 
  5.6 นางกานต์นร ี โพธิ์สกุลหอม กรรมการ 
  5.7 นางสาวนิศรา  วงษ์สุบรรณ์ กรรมการ 
  5.8 นางบุศรา  อิ่มทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 
  5.9 นางสาวธลัณรชัต์      ฐิติวลัญชญ์กุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 
     6. คณะกรรมการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา     

6.1  นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง ประธานกรรมการ 
6.2  นายบณัฑิต  ขอสกุล  กรรมการ 
6.3  นางสาวภาสนิี   ศรีสุนทรพินิต กรรมการ 

  6.4 นางสาวเพ็ญประภา ปานอุทัย  กรรมการ 
  6.5 นางสาวพิมพิมล จรเข้  กรรมการ 
  6.6 นางสาวนฤมล มีมุข  กรรมการ 
  6.7 นายบุญช ู  กระฉอดนอก กรรมการและเลขานุการ 
  6.8 นายภธรเดช  วสุวีรกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสาร 
website/face book ของโรงเรียน หรือช่องทางอื่น ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกได้ทราบ  

 
ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย และบังเกิดผลดีเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและทางราชการสืบไป 
 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                   สั่ง  ณ  วันท่ี  17  เดือน มกราคม  พ.ศ.256๕ 
 

 
 

 
                      (นายวิโรจน์   ไชยภักดี) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2561  
  เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 9(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการ
จัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพื่อใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกำหนดไว้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 

 

                  (นายวิโรจน์   ไชยภักดี) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
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           เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม  (90) 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ยอดเยี่ยม  (91) 

 3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  (90) 
 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเยี่ยม  (90) 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี  (79) 
 6) มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  (90) 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ดีเลิศ  (85) 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  (90) 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  (90) 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ  (85) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
ประกอบด้วย 

 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  (95) 
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ  (82) 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ  (85) 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  (90) 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  (95) 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  (90) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ประกอบด้วย 

 

3.1   จัดการเรียนด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม  (90) 

3.2   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ยอดเยี่ยม  (90) 
3.3   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ  (83) 
3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม  (92) 
3.5   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม  (90) 

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

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

 
  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 9(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญประเด็นหนึ่งคือ การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด   

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  จึงประกาศกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อ
ใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา  ดังนี้ 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 81.00  

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตร่ะดับ 
3 ขึ้นไป ร้อยละ 56.00 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80.00 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 71.00   

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 96.50 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้น
ไป ร้อยละ 92.00 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป ร้อยละ 91.50 
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8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 67.00 

9. ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 79.00 

10. ค่าเป้าหมายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินผ่าน ร้อยละ 100.00  
11. ค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินระดับ ดีเย่ียม 

ร้อยละ 81.00 
12. ค่าเป้าหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผลการประเมินระดับดีเย่ียม ร้อยละ 85.00 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   พ.ศ.2564 
 

 

                  (นายวิโรจน์   ไชยภักดี) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
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   QR          แสดงหลักฐานร่องรอยผลการประเมินตนเอง 
   Code        และการปฏิบัติที่เป็นเลิศของทั้ง 3 มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

             ร่องรอยหลักฐาน    Best Practice 

 

 

 

 

 

            ร่องรอยหลักฐาน    Best Practice 

 

 

 

 

 

            ร่องรอยหลักฐาน    Best Practice 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1 

มาตรฐานที่ 2 

มาตรฐานที่ 3 
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