
ค ำน ำ 

 

เอกสาร.“รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)”.ฉบับนี้เป็นการสรุปรายงานการ
ด าเนินการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ.และการด าเนินงานของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี.ตาม
นโยบาย  ปีการศึกษา 2559. ตามมาตรฐาน.ตัวบ่งชี้.และเกณฑ์การพิจารณาของส านักงานรองรับมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา.(องค์การมหาชน) รวมทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น.4 ด้าน.คือ.ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัด.คณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนตลอดจน
ผู้ปกครอง.ชุมชน.เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน.วิสัยทัศน์.พันธกิจ   แผนกลยุทธ์.รวมทั้งการด าเนินงาน
ของโรงเรียน.นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน.มีการประกันคุณภาพ
ภายในทุกขั้นตอนในการด าเนินงาน.โดยมีการวางแผนด าเนินการ.ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การจัดท ารายงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย .ขอขอบคุณมา.ณ.โอกาสนี้  
โรงเรียนมุ่งหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านในการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานต่อไป 
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1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2559 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
       ชื่อโรงเรียน......กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี...... 

                   ทีต้ั่ง..109....หมู่..6...... 
                   ต าบล.....ไผ่ขวาง......อ าเภอ....เมือง.......            
                   จังหวัด......สพุรรณบุรี......รหัสไปรษณีย์......72000...... 
สังกัด......ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9...... 
โทรศัพท.์.....035-494715......โทรสาร......035-494718...... 
E-mail:kpspstaff @hotmail.com  Website: www.kpsp.ac.th 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ......มัธยมศึกษาตอนต้น......ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...... 
เนื้อท่ี......94 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา...... 
เขตพ้ืนบริการ......จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จงัหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง...... 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

เนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น 
และทรงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาในการที่จะพัฒนาบุคคล และประเทศชาติ    ให้เจริญอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ จากพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นแนวพระราชด าริ   ที่ทรงมุ่งมั่นพระราช
หฤทัยที่จะส่งเสริม ท านุบ ารุงการศึกษา  ให้แก่นักเรียนและเยาวชนของชาติ  ซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์
ที่เจริญเติบโตให้เป็นพลเมืองของประเทศชาติที่ดีในภายภาคหน้า ประกอบกับรัฐบาลสมัยนั้น มีการเร่งรัด
การขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง
ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะมีนโยบาย ที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น  

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์.กรมสามัญศึกษาได้เล็งเห็นว่าโรงเรียน ภปร.ราช
วิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รับ
นักเรียนประจ าชายได้โอนมาอยู่ในความดูแลของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.2517 
โดยคณะกรรมการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพ่ือการศึกษา  ได้เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัย
นั้น คือ.นายอภัย จันทวิมล.ขอให้พิจารณา  และได้รับความเห็นชอบในหลักการที่จะให้โรงเรียน ภปร.ราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นโรงเรียนตัวอย่างของโรงเรียนประจ าที่อาจจะตั้งเพ่ิมขึ้นในกาลต่อไป
และจากการด าเนินงานปรากฏว่านักเรียน ของโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย มี
จรรยามารยาทเรียบร้อย มีความเป็นผู้น า เป็นสุภาพบุรุษ มีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ความสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ เนื่องในโอกาส อันเป็นมหามงคลนี้ กรมสามัญศึกษา จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนลักษณะโรงเรียน ภปร .ราชวิทยาลัย ขึ้นในเขตการศึกษาต่างๆ เ พ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี  
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2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

จากโครงการของกรมสามัญศึกษาดังกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตการศึกษา 5ได้รับ
การพิจารณาจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียน ภปร .ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ได้พระราชทานนามโดยใช้ชื่อโรงเรียน  ครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” ต่อมาภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี” เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 
พร้อมกันกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในจังหวัดอ่ืน ๆ    อีก 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี่  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ .โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ.และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย ฉะเชิงเทรา        

ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรีได้พิจารณาที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่บริเวณหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 
ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ จ านวน 94 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. พระปรมาภิไธยย่อ ภ ป ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎ เป็นสีเหลือง 
                                          3. โบวส์ีน้ าเงินตัดขอบเหลืองทอง มีชื่อเต็มของโรงเรียน 
                                          ภายใต้พระปรมาภิไธยเป็นสีเหลือง 
สีประจ าโรงเรียน  : 1. สีเหลืองทอง 

   2. สีน้ าเงิน 
ความหมาย  :     สีเหลือง   แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สีน้ าเงิน   แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์ 
ความหมาย  : การมีโชคชัย 
วัฒนธรรมองค์กร  : มีความรัก ภาคภูมิใจในองค์กร ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

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

วิสัยทัศน์ 

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

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

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

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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย สุพรรณบุรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1.  รักชาติ.ศาสน์.กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู ้
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

โรงเรียนเข้าโครงการพิเศษ ดังนี้ 
 - .โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์

ครบ  50  ปี   
 - .โรงเรียนมาตรฐานสากล 

แผนที่โรงเรียน 
แผนที่เดินทางไปโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 

ROBINSON 

ถนนสายบางบัวทอง 

Tesco Lotus 

สะพาน 

U – Turn หน้าโลตัส 

เล้ียวซ้ายใต้สะพาน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 

ป้ายหนา้โรงเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุร ี
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1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 
1).ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ.-.สกุล.นายสญชัย ผลวงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหาร

การศึกษา  โทรศัพท ์085-2954789 E-mail  SONCHAIPOLWONG @hotmail.com   
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  3 ธันวาคม  2557   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา   2   ปี    4   เดือน 

2).รองผู้อ านวยการโรงเรียน   4  คน 
2.1 นางสาวสุวัธนา  ..เล็กสมบูรณ์     วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา วัดผลและ

ประเมินผล  โทรศัพท.์.081-7057990   E-mail   Suwatanalex@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่ม  ฝ่ายกิจการนักเรียน 

2.2 นางเนตร์ชุกร. .หอมไม่วาย.    วุฒิการศึกษาสูงสุด.ปริญญาโท.สาขาการบริหารการศึกษา    
โทรศัพท์..081-9852021     E-mail  newkai_kai@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่ม  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2.3 นางสาวกุหลาบ..หงษ์ทอง.    วุฒิการศึกษาสูงสุด. ปริญญาโท  สาขา หลักสูตรและการนิเทศ  
โทรศัพท์..089-5503142     E-mail   kulab 56 @gmail.com 
รับผิดชอบกลุ่ม  ฝ่ายวิชาการ 

2.4 นายประทีป.. ประทีปทอง.   วุฒิการศึกษาสูงสุด.ปริญญาโท   สาขา บริหารการศึกษา  
โทรศัพท.์.081- 8556680   E-mail Suphan501@hotmail.com    
รับผิดชอบกลุ่ม   ฝ่ายอ านวยการ  
1.3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 115 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  2,335 คน   
      3) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน   
         สนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ.(สสส.)  2,074  คน คิดเป็นร้อยละ 89.28 
 4) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  1,628 คน คิดเป็นร้อยละ 70.08 
 5) จ านวนนักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,824 คน คิดเป็นร้อยละ 78.52 
 6) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  - 

 7) จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 8) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   278  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.97   

 9) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ -  คนคิดเป็นร้อยละ  - 
10) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน    13  คน คิดเป็นร้อยละ  0.56 

    11) สถิติการขาดเรียน    583  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.05 
    12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

ม.3   จ านวน  502   คน  คิดเป็นร้อยละ  98.82  
ม.6   จ านวน  354   คน  คิดเป็นร้อยละ  98.33 

mailto:Suphan501@hotmail.com
mailto:Suphan501@hotmail.com
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13).จ านวนครู  :  นักเรียน  =  แยกตามระดับ 
       ครู  : นักเรียน 

 ม.1 22 :  432 
ม.2 20 :  476 
ม.3 20 :  450 
ม.4 16 :  323 
ม.5 14 :  329 
ม.6 15 :  313 

 รวม 107 : 2,335  
14). จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณคดีและนันทนาการ 
 2,335...คน  คิดเป็นร้อยละ...100... 
1 5 ) . จ า น ว น นั ก เ รี ย น ที่ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ลู ก ที่ ดี ข อ ง พ่ อ  แ ม่  ผู้ ป ก ค ร อ ง  . . 2,335. . . ค น  
      คิดเป็นรอ้ยละ...100... 
16). จ านวนนักเรยีนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,335 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
17). จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  2,335  คน  คิด

เป็นร้อยละ...100… 
18) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      อย่างสม่ าเสมอ …2,335….. คน  คิดเป็นร้อยละ…100… 
19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
       สถานศึกษา …2,335….. คน  คิดเป็นร้อยละ…100… 
20) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ 
      ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา …2,335….. คน  คิดเป็นร้อยละ…100 



7 
 

1.4 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1.)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

ครูดูแล
หอพัก 

ปีการศึกษา  2559 5 107 3 10 5 
 

2.) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
 
3.)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1 การจัดการทั่วไป 1 18 

2 การประเมินการศึกษา 1 18 

3 การศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์ 3 18 

4 การสอนคณิตศาสตร์ 2 19 

5 การสอนภาษาไทย 10 19 

6 การสอนภาษาอังกฤษ 2 19 

7 เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2 19 

8 คณิตศาสตร์ 8 19 

9 คหกรรม 1 19 



 

                                  (Self – Assessment Report)  : SAR 

 

8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

11 คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 19 

12 เคมี 3 18 

13 เคมีอินทรีย์ 1 18 

14 จิตรกรรมไทย 1 18 

15 ชีววิทยา 1 18 

16 ดนตรีศึกษา 1 18 

17 ดนตรีสากล 1 18 

18 ดุริยางคศาสตร์ 1 18 

19 เทคโนโลยีการศึกษา 1 19 

20 เทคโนโลยีการอาหาร 1 18 

21 นาฎศิลป์ 1 18 

22 บริหารการศึกษา 18 18 

23 บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิค 1 18 

24 พลศึกษา 1 18 

25 ฟิสิกส์ 3 18 

26 ภาษาจีน 1 18 

27 ภาษาญี่ปุ่น 1 18 

28 ภาษาอังกฤษ 3 18 

29 วัดผลและประเมินผล 1 18 

30 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 18 

31 วิทยาศาสตร์ศึกษาเคมี 1 18 

32 วิศวกรรมเคมี 1 18 

33 ศึกษาศาสตร์เกษตร 1 18 

34 สังคมศึกษา 12 18 

35 สารสนเทศคอมพิวเตอร์ 1 18 

36 สุขศึกษา 1 18 

37 หลักสูตรและการนิเทศ 3 19 
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1.5                 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2559  รวม 2,347  คน 

 
เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น  ม.1- ม.6  ปีการศึกษา  2557-2559  

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

39 อุตสาหกรรม 1 19 
  รวม 107 18 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 12 
217 220 

437 
 

36.42 

ม.2 11 241 234 475 43.19 
ม.3 11 238 220 458 50.72 
รวม 34 696 674 1370 - 
ม.4 9 112 204 316 36.22 
ม.5 8 120 211 331 41.38 
ม.6 8 142 176 318 39.75 
รวม 25 374 591 965 - 

รวมทั้งหมด 59 1070 1265 2335 39.58 
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1.6  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  3     น   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6      ร       2559 

 

 
1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

1.)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2559 
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หมายเหตุ  :  คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด  คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.9  คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

2.) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559 
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1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2559 
     จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2559 
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     จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2559 
 

 
 
1.9  ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (รับ - จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 55,965,027.52 เงินงบประมาณ 55,965,027.52 
เงินนอกงบประมาณ 15,615,394 เงินนอกงบประมาณ 15,615,394 
รวม 71,580,421.52 รวม 71,580,421.52 

 

  
1.10  สภาพชุมชนโดยรวม 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณหนองปลาดุก  
หมู่ที่ 6 ต าบลไผ่ขวาง  อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

1) สภาพชุมชนไผ่ขวางและบริเวณรอบๆ เป็นชุมชนชนบทที่ไม่ไกลตัวเมืองมากนักมีองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ประชากรกระจายอยู่ทั่วไป   

2)  จ านวนประชากรประมาณ  7,718 คน 
3)  จ านวนเด็กในวัยเรียน    580   คน 
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           4).อาชีพส าคัญอาชีพเกษตรกรรม คือ ท านาข้าว สวนผลไม้ .เนื่องจากมีคลองชลประทานมีน้ า
ตลอดป ี
            5).ศาสนาพุทธ 
            6).โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี.มีเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา.จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดราชบุรี.จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี.จังหวัดชัยนาท.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.จังหวัด
สระบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทองเป็นชุมชนระดับภาค.ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรีมีความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ในการพัฒนา
การศึกษาและสถานศึกษา   ทั้งด้านงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ 
โรงเรียน 
             7).ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 

พ้ืนที่เขตบริการมี.9.จังหวัด.มีขอบเขตกว้างขวาง ความร่วมมือจะมีเฉพาะในจังหวัด
สุพรรณบุรี   เป็นส่วนใหญ่.ส าหรับในต่างจังหวัดโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจาก
ผู้ปกครองนักเรียน 
 
1.11  สรุปผลการประเมินภายนอกและข้อเสนอแนะ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

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

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.48 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.77 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10.00 9.26 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.05 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.94 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.01 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีมาก  โดยมีคะแนนรวม  90.01   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
1.12 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

1. นักเรียนที่พักประจ าที่โรงเรียนและท่ีบ้านไกลต้องเดินทางกลับโดยรถโดยสารประจ าทางหรือ
รับจ้างครูและผู้ปกครองควรมีกิจกรรมพัฒนาด้านค่านิยมที่ดีโดยเฉพาะการน าโครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณไปพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นกิจนิสัยประจ าตัวนักเรียน 

2. ควรให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากกิจกรรมฝึกประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ต่างประเทศน าสู่มาตรฐานสากลให้นักเรียนบางส่วนที่มีความพร้อม 

3. ครูควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล.และใช้ข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ครูควรใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ .กิจกรรมการเรียนการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู้ 

5. ครูควรน าผลการทดสอบระดับชาติตามกลุ่มสาระและตัวบ่งชี้ของผู้ เรียนมาวิเคราะห์              
เพ่ือปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. โรงเรียนควรมีการประเมินแบบวัด.แบบทดสอบของครูทุกคนทุกภาคเรียน 
7. โรงเรียนควรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ และน าผล       

การประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
8. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.13 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
จุดที่ควรพัฒนา 
1..หลักสูตรสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เ อ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน                

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
2..ระบบข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศติดตาม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีความ

ต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 
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3..คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง.ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จุดเด่น 
1..สถานศึกษามีครู บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ 
2..ผู้ปกครองมีความพร้อมต่อการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมแก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3..มีแหล่งเรียนรู้ หน่วยราชการ ซึ่งสามารถให้บริการและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
4..สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และเพียงพอ

กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
  5..สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอก

สถานศึกษาอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
1.14  ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2559  
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1.15  ผลงานครูและนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

เด็กชายธรณ์  นูมหันต์   
 

รางวัลเหรียญทอง   
ชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์  
 ม.1 – ม.3 

 

    ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 
 

นายเศรษฐ์  ภูภักดิ์   
 

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์   
ม.4 – ม.6 
 

   ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 
 

เด็กหญิงพุทธิพร  คงชาตรี  
 

รางวัลอับดับ 4 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.1 – ม.3 
 

   ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 
 

นางสาวปวีณา  มณีอินทร์   
 

ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง 
ชนะเลิศอันดับ 1   
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.4 – ม.6 
 

 

    ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 
 

1. เด็กหญิงญาณิศา จ าปาเงิน 
2. นางสาวญาณิศา  สินธนไพบูลย ์
3. นายธรณ์          นูมหันต์  
4. เด็กชายสุรเดช   ปานหว่าง 

รางวัลเหรียญทอง 
 

    ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1. เด็กชายกิษิดิศ    ปรัชญาเกรยีงไกร 
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  งามวัฒนะ 
3. เด็กหญิงสรุสา     ผิวอ่อน 
   

รางวัลเหรียญเงิน 
 

    ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

1. นายเศรษฐ์       ภภูักดิ์   
2. นายพีรวัส        กังสวัสดิ์  

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ผลการแข่งขันงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจ าปี 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

1. นายธนกร  บัวสมบูรณ์ 
2. นางสาวณัฐ  ตั้งภูมิ รางวัลเหรียญเงิน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุพรรณบุรี 

1. นางสาวกฤติกา  ทองค าใส 
2. นางสาวทวิาสิริ  บัวบาน 

รางวัลเหรียญทองแดง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุพรรณบุรี 

1. นายธนกร  บัวสมบูรณ์ 
2. นางสาวณัฐ  ตั้งภูมิ 
3. นางสาวลดาวัลย์   อินทนะ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 การแข่งขนั
โครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ระดับมัธยมปลาย 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 
 

1. นายภูชิชย์  นิลทมร 
2. นายณัฐธีร์  แสงพันธุ์ 
3. นายพีรณัฐ  แก้ววิเศษ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 การแข่งขัยโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ประเภท
ทดลอง  ระดับมัธยมปลาย 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 
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19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

ด.ช.สิรวิชญ์  เกิดสนธช์ัย 
 

Multi Skills ระดับ ม.ต้น 
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ2  ระดับภาค 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

ด.ช.สิรวิชญ์  เกิดสนธช์ัย 
 

Multi Skills ระดับ ม.ต้น 
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ1 

ระดับเขต 

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

นายภูษิต    เตียววไิล 
 

Multi Skills ระดับ ม.ปลาย 
เหรียญเงิน  ระดับเขต 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

ด.ญ. อมิตตา  ปั้นเหน่งเพ็ชร ์
 

Story Telling  ระดับ ม.ต้น 
เหรียญเงิน ระดับเขต 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

น.ส.จิตติมา  ศรีวรรณา 
 

Story Telling ระดับ ม.
ปลาย เหรียญทองระดับเขต 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

ด.ญ. ณิชาภัทร  บุตรด ี
 

Impromptu Speech 
ระดับ ม.ต้น 
เหรียญเงิน ระดับเขต 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

น.ส.ชนิดาภา  ลอยวงษ ์
 

Impromptu Speech  
ระดับ ม.ปลาย 
เหรียญเงิน ระดับเขต 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

น.ส.สุภาพร  สายรวิวรรณ 
 

เล่านิทานจีน  เหรียญทอง 
ระดับเขต เป็นตัวแทนเข้า
ร่วมระดับภาค 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

น.ส. ธนัญญา  ลาภอุไรเลิศ 
 

ร้องเพลงจีน  เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

1. นายธนเทพ  เทพสถิต  
2. น.ส.พิชญพร  เกตุเปลี่ยน  
3. น.ส.ทัศนยี์  เพชรจิตร   
4. น.ส.ศิริลักษณ์ พลายสถิตย ์  
5. น.ส.ธนาภรณ์  ศรีศักดา  

ละครสั้นจีน   เหรียญเงิน   เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

น.ส.พิมพ์มาดา  ปัตวนิ  
 

พูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 

เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ1 

การศึกษา 2559 

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 66 ประจ าปี เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

น.ส.นุชรนิทร์  รัตนเจริญ พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 

เหรียญเงิน 
 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

1. น.ส. กชกร  ทองประสม  
2. น.ส.ณิฌา  สุพรรนานนท์  
3. น.ส.จิตติมา  ศรีวรรณา   
4. นายกิตติทัศน์  สวัสดี   
5. นายธิติวุฒิ  มาตรวิจิตร 

ละครสั้นภาษาจนี 
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ1 
 

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

นางสาวชิดชนก  เรืองขจร 
 

การพูดสุนทรพจน์ภาษาญีปุ่่น 
เหรียญเงิน  ระดับเขต 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

นางสาวอริยา  ศิริพรหมสมบัติ 
 

พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน่ 
เหรียญเงิน  ระดับเขต 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

1. นายจิณญาณวัฒน์  ขุนทอง 
2. นางสาวเกร็ดมณี ทองพั่นชา่ง 
3. นางสาวปิยฉัตร  ฤกษ์ฉว ี
4. นางสาวมนสัวี  ทรัพย์สง่า 
5. นางสาววันวสิาข์  เตระมะวงษ์ 
 

ละครสั้นภาษาญีปุ่่น 
เหรียญทอง ระดับเขต 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

นายภัทรศักดิ์  ส าราญใจ  
 

แข่งขันภาษาเกาหล ี
เหรียญทอง ระดับเขต 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมระดบัภาค 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

นายญาณภัทร  ลิ้มปรัชดาวงศ์ 
 

เหรียญทอง  การพูด
ภาษาอังกฤษในทีส่าธารณะ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

1. น.ส.น้ าเพชร  รัตนปัญญา  
2. นายจิณยานวัต  ขุนทอง  
3. นายพีรวัฒน์  เหลืองโพยมนมิิต 
4. น.ส.พิมลภสั  กังสวัสดิ์   

เหรียญทองแดง 
การโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
(Debate)  โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

1. น.ส. อินทิรา  อนิทนะ   
2. น.ส. ปลิรภัส  ชวีวฒัน์    
3. น.ส.ชลภัสสรณ์  ค ามูลอินทร ์
 

นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ 
A.F.S. 

โครงการ A.F.S. 

1. น.ส.น้ าเพชร  รัตนปัญญา  
2. นายญาณภัทร  ลิ้มปรัชดาวงศ์ 
 

นักเรียนแลกเปลี่ยน 
ไปยัง รัฐวสิ คอนซิล ประเทศ
อเมริกา 
โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 
ระหว่างไทยกบัวิส คอนซลิ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงาน 

 ด.ญ.ธีมาพร   ปักษี 
 
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
เหรียญเงิน  ท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.
1-ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 
 

นางสาวณัฐสุดา วงศ์พันธุ์ทา 
 
 

เหรียญทองท่องอาขยาน
ท านองเสนาะระดับชั้น ม.4-
ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 
 

ด.ญ.นภกมล  เพ็งสุวรรณ 
 
 

เหรียญทองชนะเลิศการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ 
ระดับชั้น ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 
 

นางสาวสิรามล ปลีคงธุ 
 
 
 

เหรียญทองชนะเลิศปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 
 
 

 
นางสาวตรีรัตน์ อินสว่าง 
 
 

เหรียญทองชนะเลิศปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 
 
 

ด.ญ.ศุภมาส  ป่าสวนสัก 
 

เหรียญทองชนะเลิศคัดลา
ยมมือระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

นางสาววริศรา  วัฒนะ 
 

เหรียญทองชนะเลิศคัด
ลายมือระดับชั้น ม.1-ม.4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ด.ญ.ธวัลฤด ีร่วมรักบุญ 
 

เหรียญทองชนะเลิศอ่านเอา
เรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

นางสาวภควิไล  ภู่ผ่าน 
 

เหรียญทองชนะเลิศอ่านเอา
เรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ด.ช.รุ่งรุจน ์นิลพัฒน์ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1เรียง
ร้อยถ้อยความ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

นางสาวพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เรียง
ร้อยถ้อยความ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 

ด.ญ. วริศรา วัฒนะ 
 
 

เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1การเขียน
เรียงความและคัดลายมือ
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ 
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ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงาน 

นายอธิคม   แสงภู่วงศ ์
 

เหรียญทองชนะเลิศการ
เขียนเรียงความและคัด
ลายมือระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพฐ. 
 

ด.ช.จิณญาณวัฒน์ ขุนทอง 
 

เหรียญเงินพาทีสร้างสรรค์ 
 

สพฐ. 
 

ด.ญ.ทัชชกร เตชะศิริพงษ์ 
 

เหรียญเงินพาทสีร้างสรรค์ 
 

สพฐ. 
 

ด.ญ.ทิวาศิริ บัวบาน 
 

เหรียญเงินพาทีสร้างสรรค์ 
 

สพฐ. 
 

น.ส.สุจิตรา ศรีเพียงจันทร์ 
 

ชนะเลิศเหรียญทองการอ่าน
เอาเรื่อง 

สพฐ. 
 

ด.ญ.ศุภมาส  ป่าสวนสัก 
 

เหรียญเงิน   คัดลายมือ
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. 10 
 

นางสาววริศรา  วัฒนะ 
 

เหรียญเงินคัดลายมือ
ระดับชั้น ม.1-ม.4 

สพม. 10 
 

ด.ญ.ธวัลฤด ีร่วมรักบุญ 
 

เหรียญเงินอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.1-ม.3 

สพม. 10 
 

นางสาวภควิไล  ภู่ผ่าน 
 

เหรียญเงินอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.4-ม.6 

สพม. 10 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
เด็กชายอัครเดช  พิมใจใส  
เด็กหญิงชลธิชา  เซ็งแซ่   
เด็กหญิงสิริยากร  สว่างศรี  
เด็กหญิงพรทิพย์  รัตนะ   

รางวัลชมเชยการประกวด
มารยาทไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นใน
โครงการธนชาติ...ริเริ่มเติม
เต็มเอกลักษณ์ไทย 

ธนาคารธนชาติ 

เด็กชายอัครเดช  พิมใจใส  
เด็กหญิงชลธิชา  เซ็งแซ่   

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับมัธยมศึกษา1-3  งาน
ศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 66 
(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 
 

นายฉันทวิชญ์    พงษ์นาค 
นางสาวสรรชม    แสงทอง  

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษา 4-6   
งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 66  

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ชื่อ/นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
เด็กชายอัครเดช  พิมใจ 
เด็กหญิงชลธิชา  เซ็งแซ่   

รางวัลชนะเลิศการประกวด
มารยาทไทย  ระดับ
มัธยมศึกษา1-3  งานศิลปะ
หัตกรรมครั้งที่ 66 (ระดับ
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

สพฐ. 

นายฉันทวิชญ์    พงษ์นาค 
นางสาวสรรชม    แสงทอง  

รางวัลชนะเลิศการประกวด
มารยาทไทยระดับ
มัธยมศึกษา 4-6  งานศิลปะ
หัตกรรมครั้งที่ 66 (ระดับ
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

สพฐ. 

เด็กชายอัครเดช  พิมใจใส  
เด็กหญิงชลธิชา  เซ็งแซ่   

รางวัลชนะเลิศการประกวด
มารยาทไทย  ระดับ
มัธยมศึกษา1-3  งานศิลปะ
หัตกรรมครั้งที่ 66 
(ระดับประเทศ) 

สพฐ. 

เด็กหญิง พิมพ์รวี    ฉะอ้อน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 66 
(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 
 

นางสาวธิดารัตน์    อินทรสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 66 
(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 
 

นายธนวิทย์     บุญญังกูร  
นายธนบูรณ์     ทรัพย์ 
นายกกกร        กิจดี   
นายธรรมนูญ    เพ็ญสุต  
นายรามภูมิ      ภูผาลาด  
นายพีรพล        ช่วนชชูิต   
เด็กชายศักดิธัท  โตหิง  
เด็กชายเพชรภูมิ นากล าภา 
เด็กชายภูผา      ดอกเทียน  
เด็กชายจักรพรรณ์  จันทร์ลอ   
เด็กชายนพกร     ทาสุ่ม   

เข้าร่วมการประกวดสวด
โอ้เอ้วิหารราย ระดับ

มัธยมศึกษา เนื่องในงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระปรมา
นุชิตชิโนรส ระดับชั้น ม.1-6 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มพิธี กองศาสนูปถัมภ์ 
กรมการศาสนา 
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ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 
เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ เหรียญทอง ชนะเลิศ การ

แข่งขันเขียนภาพไทยสีเอก
รงค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นางสาวน้ าเพชร  รัตนปัญญา เหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเขียนภาพไทยสีเอก
รงค์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงพรรณษา  พลายละหาร เหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นายภาณุพงษ์  ปั้นไว เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นางสาวธันยธร  ปานแก้ว เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4 
- ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ เหรียญเงิน การแข่งขันเขียน
ภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

นางสาวน้ าเพชร  รัตนปัญญา เหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเขียนภาพไทยสีเอก
รงค์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงพรรณษา  พลายละหาร เหรียญทอง การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดับชั้น ม.1 -ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

นางสาวน้ าเพชร  รัตนปัญญา เหรียญทอง การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ม.4-ม.6  ระดับชาติ 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับชาติ    สพฐ. 

เด็กชายภรัณยู  อิงควระ เหรียญทอง ชนะเลิศ  การ
แข่งขันเดี่ยวระนาดเอก 
 ม.1-ม.3 
 
 
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 
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ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

นายคุณานนต์  พรหมเล็ก เหรียญทอง ชนะเลิศ  การ
แข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมิตร์ 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ    
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  
ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นางสาวจุฑาพร  บุญมา เหรียญทอง ชนะเลิศ   
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นางสาวชลดา  เมฆพะโยม เหรียญทอง ชนะเลิศ    
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร เหรียญทอง ชนะเลิศ    
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก  
ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นายคุณานนต์  พรหมเล็ก เหรียญทอง ชนะเลิศ    
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก  
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์ 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ   การ
แข่งขันการขับร้องเพลงไทย 
ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นายกกกร  กิจดี 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ   การ
แข่งขันการขับร้องเพลงไทย 
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

1. นายกกกร  กิจดี 
2. เด็กชายกนกพล  กาฬภักด ี
3. เด็กชายคณนาถ ศรีรัตนสุภานนท์ 
4. นายคุณานนต ์ พรหมเล็ก 
5. นางสาวจุฑาพร  บุญมา 
6. เด็กหญิงฐิมณฑา  โพธิสาขา 
7. เด็กหญิงดุษฎ ี วงษ์ศรีอินทร์ 
8. เด็กชายภรณัย ู อิงควระ 
9. นายศุทธิรัตน ์ โชติช่วง 
10. เด็กชายเมธาสิทธ์ิ ข้องเกี่ยวพันธ์ 
11. เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมติร ์
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ    
การแข่งขนัวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ ม.1-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 
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ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 
1. เด็กหญิงกัลยา  มงคลเอี่ยม 
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี 
3. เด็กชายยศวรรธน์ อรรถีโภค 
4. เด็กชายวิฑิต  ดาทอง 
5. เด็กชายอธิป  ไทยรัตนกุล 
6. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  
การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

1. นายคณิศร  อรุณแสงศิลป์ 
2. นายญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงศ์ 
3. นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์ 
4. นายธนวัฒน ์ สมคเณ 
5. นายศตวรรษ  บัวนาค 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  
การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9 

เด็กชายนพกร  ทาสุ่ม เหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  
ม.1- ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นายธนวิทย์  บุญญังกูร เหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  
ม.4- ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี เหรียญทองชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
หญิง ม.1- ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์ เหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

เด็กชายนพกร  ทาสุ่ม เหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขนัขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.
3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 
 

นายธนากร  เอ่ียมสอาด เหรียญทองการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

เด็กหญิงอุไรวรรณ  ท้าวลา เหรียญทองการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 
 
 
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 
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ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์ เหรียญทองการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง    ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 
 

เด็กชายนพกร  ทาสุ่ม เหรียญทองการแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 
 

นายธนากร  เอ่ียมสอาด เหรียญทองการแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 
 

เด็กหญิงณิชกานต์  ผ่านเผือก เหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.
3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

นางสาวไข่มุก  หีบแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สุพรรณคง 
2. นางสาวนภัสนันท ์ ชั่งเพิก 
3. เดก็หญิงนวพร  คุ้มชาต ิ
4. นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวฒัน ์
5. เด็กหญิงสหัตญา  กรองสอาด 

เหรียญทอง ชนะเลิศ การ
ประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.1-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (สพม. 9) 

เด็กชายภรัณยู  อิงควระ เหรียญทอง การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

นายคุณานนต์  พรหมเล็ก เหรียญทอง  การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมิตร ์
 

เหรียญทองแดง การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

นางสาวจุฑาพร  บุญมา เหรียญทอง  การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร เหรียญทอง  การแข่งขัน
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 
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ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 
เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์ 
 

เหรียญทอง การแข่งขันการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

นายกกกร  กิจดี 
 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

1. นายกกกร  กิจดี 
2. เด็กชายกนกพล  กาฬภักด ี
3. เด็กชายคณนาถ  ศรีรัตนสุภานนท์ 
4. นายคุณานนต ์ พรหมเล็ก 
5. นางสาวจุฑาพร  บุญมา 
6. เด็กหญิงฐิมณฑา  โพธิสาขา 
7. เด็กหญิงดุษฎ ี วงษ์ศรีอินทร์ 
8. เด็กชายภรณัย ู อิงควระ 
9. นายศุทธิรัตน ์ โชติช่วง 
10. เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  ข้องเกี่ยวพันธ์ 
11. เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมติร ์

เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่
พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  
ม.1-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

1. เด็กหญิงกัลยา  มงคลเอี่ยม 
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี 
3. เด็กชายยศวรรธน์  อรรถีโภค 
4. เด็กชายวิฑิต  ดาทอง 
5. เด็กชายอธิป  ไทยรัตนกุล 
6. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต 

เหรียญเงิน การประกวดวง
ดนตรีสตริง ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

1. นายคณิศร  อรุณแสงศิลป์ 
2. นายญาณภัทร  ลิมป์รัชดาวงศ์ 
3. นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์ 
4. นายธนวัฒน ์ สมคเณ 
5. นายศตวรรษ  บัวนาค 

เหรียญเงนิ การประกวดวง
ดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี เหรียญเงิน การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ม.1- ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

เด็กชายนพกร  ทาสุ่ม เหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย    ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงณิชกานต์  ผ่านเผือก เหรียญเงิน การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 
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ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 
1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สุพรรณคง 
2. นางสาวนภัสนันท ์   ชั่งเพิก 
3. เด็กหญิงนวพร        คุ้มชาต ิ
4. นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวฒัน ์
5. เด็กหญิงสหัตญา     กรองสอาด 

เหรียญเงิน การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  
ม.1-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

1. เด็กหญิงอภิสรา    ทรงศักดิ์สกุล 
2. เด็กหญิงนภาพร    แสนทวีสขุ 
3. เด็กหญิงดาราวรรณ จิตรีธรรม 
4. เด็กหญิงจารุมน      บุญมาก 
5. เด็กหญิงภัทธร       คงสมจติ 
6. เด็กหญิงอภิชญา    สะโรบล 
7. เด็กหญิงวิชุดา       สมานมงคล 
8. เด็กหญิงปริศนา     ช่วยชูเชดิ 

เหรียญทอง การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

1. นางสาวกิตติยา  ขจีรัตน์วัฒนา 
2. นางสาวปณัฐดา  พรมแก้ว 
3. นางสาวชาลนิี    เตียวเจริญศิลป ์
4. นางสาวพอหทัย  อินทพันธ ์
5. นางสาวกาญจนา  มาลาวงษ ์
6. นางสาวปวีณา    สุวรรณประทีป 

เหรียญทอง การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(สพฐ.) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

นางสาวชัชชุอร  โมกศรี เยาวชนต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี 
นางสาวรุจิรา  งามสะอาด ชนะเลิศเหรียญทองเทเบิล

เทนนิส 
กรมพลศึกษา 

เด็กชายอนุวัฒน์  สังข์ด้วง ชนะเลิศเหรียญทองเทเบิล
เทนนิส 

กรมพลศึกษา 
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1.15 ผลงานครูประจ าปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

นางสาวศนิชา คุ้นประเสริฐ คุรุสดุดี คุรุสภา 

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

คุรุสภา 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
คุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง
สมควรได้รับการชมเชย ระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดประเภทผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น เนื่องใน 

วันส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

นางบุญปลูก     เขียนดี ครูดีเด่น สพม.9 

นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ ครูดีเด่น สพม.9 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

นายธงชาญ  ภูฆัง ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี 
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1.16 รางวัลสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รางวัล หน่วยงาน 
รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ถ้วย
รางวัลพระราชทาน 

สม เ ด็ จ พร ะ เทพรั ตนร าชสุ ด า ฯสยามบรมราชกุ ม า รี 
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ 

 

ผ่านการประเมิณรางวัลคุณภาพ
ระดับองค์กร (School Quality 
Awards : SCQA) 

กา รบริ ห า รจั ดก า รด้ ว ย ร ะบบคุณภ าพของ โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากล 

รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม 
ประจ าปี 2559 

ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

 
รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรี
ไทยและดนตรีพ้ืนบ้านประจ าปี พ.ศ.
2559 

ประเภทมัธยมศึกษา 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

    1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่หลากหลายตามความสนใจของ
ผู้เรียน  มุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและส่งเสริมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่นักเรียน  
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้น 
หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2.  ผลการด าเนินงาน 
ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ

อ่านในแต่ละระดับชั้น  สารถเขียนสื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพย์ติด  เลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด  มีประโยชน์  นักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์  มี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
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ความสามารถในการอ่าน เขยีน การสื่อสาร และการคดิ
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝกึงาน หรือการท างาน 

ค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
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ความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (%) 
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ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดีเยี่ยม 

ภาษาไทย (91) สงัคมศึกษา (92) ภาษาอังกฤษ (93) คณติศาสตร์ (94) วิทยาศาสตร์ (95)

คะแนนเฉลีย่โรงเรียน 55.67 59.47 39.33 43.28 41.95 47.94

รวมเฉลีย่ในจงัหวัดสพุรรณบุรี 47.4 49.34 30.72 30.02 34.68 38.432

คะแนนเฉลีย่ระดับ สพม .9 48.81 51.07 32.21 31.92 35.85 39.972

คะแนนเฉลีย่ระดับ สงักัด สพฐ. 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12 38.438

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 46.36 49 31.8 29.31 34.99 38.292

ประเภท
คะแนนเฉลีย่ตามรายวิชา

เฉลีย่ร้อยละ

ภาษาไทย (01) สงัคมศึกษา (02) ภาษาอังกฤษ (03) คณติศาสตร์ (04) วิทยาศาสตร์ (05)

คะแนนเฉลีย่โรงเรียน 58.91 45.17 29.31 36.1 37.05 41.31

รวมเฉลีย่ในจงัหวัดสพุรรณบุรี 46.44 38.75 21.04 23.59 32.02 32.37

คะแนนเฉลีย่ระดับ สพม .9 50.86 40.8 24.53 26.89 33.65 35.35

คะแนนเฉลีย่ระดับ สงักัด สพฐ. 49.95 40 24.68 26.65 33.55 34.97

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 49.36 39.7 24.98 26.59 33.4 34.81

ประเภท
คะแนนเฉลีย่ตามรายวิชา

เฉลีย่ร้อยละ
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงาน หรือการท างาน (%) 
พร้อม 

ความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงาน หรือการท างาน (%) ไม่
พร้อม 
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ผู้เรียนที่มีสุขภาพดีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงและอายุ 

 
ระดับชั้น 

ภาวะโภชนาการ (%) 

อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้างผอม ผอม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 8.18 8.41 5.61 64.49 6.31 7.01 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 10.65 7.72 5.01 64.09 7.1 5.43 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 9.93 7.06 6.84 60.71 7.73 7.73 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 14.55 8.08 5.66 59.6 7.68 4.44 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 12.61 7.51 4.8 67.57 5.71 1.8 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 13 8.33 4.67 65.33 5 3.67 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
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ดีเยี่ยม 
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3.  จุดเด่น 

          1)  โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ในการการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นสนามกีฬา  
ห้องสมุดดิจิทัลภักดีภูวดล  
 2)  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน เช่นการจัดการเรียนแบบ Mini English 
Program  
 3) นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ 
 4.) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียน  และชุมชนทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่น  
พยายามและร่วมแรงร่วมใจในการสอดส่องดูแลอบรมนักเรียน  จึงส่งผลให้การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ 
       
  4. จุดควรพัฒนา 

   1) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 ให้พัฒนาสูงขึ้น 

   2) โรงเรียนสนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการด้านต่างๆ ในโรงเรียนและ
ภายนอกตามความสามารถของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะในด้านวิชาการ   

   3) โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน คือความสามารถด้านการสื่อสาร  
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ชีวิต และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

    4) โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเพ่ิมเติมภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน  
ภาษาเกาหลี   และภาษาญี่ปุ่น ตามความสนใจของผู้เรียน 

    5) โรงเรียนควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอน      
ให้มากยิ่งขึ้น 

อ้วน 

เริ่มอ้วน 

ท้วม 

สมส่วน 

ค่อนข้างผอม 

ผอม 

ภา
วะ

โภ
ชน

าก
าร

 (%
) 

ผู้เรียนที่มีสุขภาพดีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงและอายุ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา                            
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย                     
ปรับวิสัยทัศน์ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา                        
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้ รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดไว้                           
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  
2. ผลการพัฒนา  
  2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา                       
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
  2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียน                   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
  2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการในแต่ละปีการศึกษา                        
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสี ย                             
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  
  2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
  2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                      
ที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา แนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  
  2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมา-                   
ภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา การพัฒนาครูบุคลากร                    
ทางการศึกษา จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของ เครือข่ายในการวางแผน 
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา                
ทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็น ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน  
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3.จุดเด่น  
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลาย
วิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม                         
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล              
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
1.) โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีวิธีที่หลากหลายในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการโดยใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การระดมสมอง ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมกลุ่มใหญ่ การ
เสนอแนะ การอภิปราย แบบการแสดงความคิดเห็นประชาธิปไตย เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
- ครู  ผู้บริหาร  และคณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
- สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  กิจกรรม  สภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
- มีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2.) มีการพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายท าให้ผู้เรียน มีความรู้สามารถ  
สร้างงานสร้างอาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่
ก าหนด 
3.) มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 4. จุดควรพัฒนา 
   4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา                              
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 
จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

การประชุมเครือข่าย 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มากกว่า 2 
ครั้ง/ภาคเรียน 

2 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

ไม่ได้มีส่วนร่วม 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน √       
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง √       
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97.4 

2.6 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลจากผู้บริหาร 

1 ครั้ง/ภาคเรียน 

2 ครั้ง/ภาคเรียน 

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

ไม่เคยได้รับการนิเทศ 

4% 

44% 52% 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมการพัฒนาทางวิชาชีพ 

ยังไม่ได้รับการอบรม 1/ครั้ง/ภาคเรียน 

2/ครั้ง/ภาคเรียน มากว่า2 ครั้ง/ภาคเรียน 
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มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยด าเนินงาน /  

กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าแผนการเรียนรู้
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  
ก าหนดค่านิยม 12 ประการ  สมรรถนะส าคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แยกแยะ และมีวิจารณญาณ  เช่นการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน  กระบวนการกลุ่มเป็นต้น  ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  การจัดบรรยากาศตามห้องเรียนและสถานที่ต่างๆที่เอ้ืออ านวย  ครู
ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้  โครงการสอน ภาคเรียนละ 1 รายวิชา และท าวิจัยใน
ชั้นเรียน  ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง   
      2.  ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ  ดี 

 
โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนอัจฉริยะภาพห้องพิเศษ   
“ห้องแก้วกาญจนาและห้องเพชร
กาญจนา” 

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

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

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ 

1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ 
และได้มาตรฐานในการเรียน  
ร้อยละ 100 

1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ
และได้มาตรฐานในการเรียน 
ร้อยละ 100 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันร้อยละ 75 

1.นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันร้อยละ 85 

 2. นักเรียนมีโอกาสเข้าค่ายและ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของ
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

2.นักเรียนมีโอกาสเข้าค่ายและ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของ
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครัง้ ร้อยละ 100 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นร้อยละ 80 

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นร้อยละ 95 

 4.นักเรียนมีผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติอยู่ในระดับดี  

4.นักเรียนมีผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติอยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ 85 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์, อบรมโปรแกรม
หุ่นยนต์, แข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ภายนอกโรงเรียน 

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายจ านวน 125 คนร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจ านวน 125 คนร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

 
     3.  จุดเด่น  
 1.)  มีผลการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและได้รับการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ใช้เทคนิคการสอน
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 2.) ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาของนักเรียนในด้านต่างๆอย่างหลากหลาย  
 3.) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆ สามารถเรียนรู้
สิ่งต่างๆด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน
การสอนอีกด้วย 
     4.  จุดควรพัฒนา   

 ควรส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัย  ตลอดจนความรู้ด้าน
เทคโนโลยี  เพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน  จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดประชุมคณะครู   คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินการ
รายงานประจ าปีการศึกษาที่ผ่านมา   ได้น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์  เพ่ือ
ปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดท ารายงานคุณภาพภายในประจ าปี  และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ   โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ครูและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  โดยแต่งตั้งตามมาตรฐานการศึกษา
ที่โรงเรียนก าหนด  มีแผนงานพัฒนาโรงเรียนซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าโดยน าผลจากการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการวางแผน  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผน  และมีการประเมินคุณภาพภายในก่อนสิ้นปีการศึกษา  เพ่ือน าผลการประเมินมา
จัดท าเป็นรายงานน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  มีการติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินงาน  ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของ
โรงเรียนจากนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. ผลการด าเนินงาน 

   โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มี
การประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

 1.) โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะครู
ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน  
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม   

2.) สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดโครงการและ
กิจกรรม จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือสนับสนุน  

3.) จัดท าประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนและให้ค าปรึกษา 
ประเมินคุณภาพโดยต้น  ส่งผลให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับการด าเนินงาน
ตามสภาพจริง 

4.) โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน 
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เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมี
ส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

5.) ครูมีความตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4.  จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนจัดให้มีครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้  แต่ยังขาดการติดตาม  ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
การด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

จัดระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศ 

 ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประเมินคุณภาพภายใน  

มีการจัดท ารายงานประจ าปี 

 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 
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ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  4  :  ดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดั บดี  ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่
ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ทั้งนี้  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่หลากหลายตาม
ความสนใจของผู้เรียน  มุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและส่งเสริมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ างๆ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่
นักเรียน  สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตะหนักถึงคุณธรรม  

สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

การเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมของโรงเรียน 

การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูข้องนักเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคร ู

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน 

ความสามารถในการอ่านของนักเรยีน 
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การศึกษาของโรงเรียน 
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จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่ถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าชัดเจน  โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้น 
หรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้น  ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี
ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่
ละระดับชั้น  สารถเขียนสื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพย์ติด  เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาด  มีประโยชน์  นักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์  มีทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
มาตรฐานที่ 3  ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง  มีผลการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและได้รับการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ใช้
เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มาตรฐานที่ 4 
โรงเรียนด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน  จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  จั ดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดประชุมคณะครู   คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินการ
รายงานประจ าปีการศึกษาที่ผ่านมา  สถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะครูทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน  เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม   โดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   
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ส่วนที่ 3 สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการระเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1)  โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ในการการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นสนามกีฬา  ห้องสมุดดิจิทัลภักดี
ภูวดล 
2)  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน
สอน เช่นการจัดการเรียนแบบ Mini English Program 
3) นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติในการเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ  
4) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  
นักเรียน  และชุมชนทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่น  พยายาม
และร่วมแรงร่วมใจในการสอดส่องดูแลอบรมนักเรียน  
จึงส่งผลให้การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ 

1) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ     
(O-NET) ในระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 ให้พัฒนา
สูงขึ้น 
2) โรงเรียนสนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการด้านต่างๆ ในโรงเรียนและ
ภายนอกตามความสามารถของผู้เรียนเพ่ือพัฒนา
ทักษะในด้านวิชาการ 
3) โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ส าคัญ 5 ด้าน คือความสามารถด้านการสื่อสาร  
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
4) โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารและเพ่ิมเติมภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน  
ภาษาเกาหลี   และภาษาญี่ปุ่น ตามความสนใจ
ของผู้เรียน 
5) โรงเรียนควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดการเรียนการ
สอนให้มากยิ่งขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.) โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีวิธี
ที่หลากหลายในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการโดยใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ระดมสมอง ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมกลุ่มใหญ่ การ

1.) ควรพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการประกันคุณภาพภายในและให้ทุกฝ่าย
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เสนอแนะ การอภิปราย แบบการแสดงความคิดเห็น
ประชาธิปไตย เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
- ครู  ผู้บริหาร  และคณะกรรมการสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
- สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  
กิจกรรม  สภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
- มีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
     ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  โดยมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่ ง พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษา   จั ดระบบข้ อมู ล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2.) มีการพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดโครงการและ
กิจกรรมที่หลากหลายท าให้ผู้เรียน มีความรู้สามารถ  
สร้างงานสร้างอาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่
ก าหนด 
3.) มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือ
ส่ ง เสริมแนวทางปฏิบัติการศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  
 
   

2.) มีการประสานร่วมมือระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
3.) ให้มีการติดตามและประเมินผลในการจัดท า
โครงการและกิจกรรม  เ พ่ือน าข้อมูลที่ ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.)  มีผลการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและได้รับ
การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ใช้เทคนิคการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
2.) ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการ

ควรส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัย  เพ่ือน ามา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
สนับสนุนให้ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาของนักเรียนในด้านต่างๆอย่าง
หลากหลาย  
3.) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆ สามารถเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีส่วนร่วมใน
การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการจัดการ
เรียนการสอนอีกด้วย 
 

ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1.) โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะครู
ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ชัด เจน  เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วม   
2 . )  สถานศึ กษา ได้ จั ดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดโครงการ
และกิจกรรม จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
พัฒนางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบ
ประกันคุณภาพภายในและใช้มาตรฐานการศึกษา
เป็นเครื่องมือสนับสนุน  
3.) จัดท าประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและ
ต่อ เนื่ อง ได้ รั บการสนับสนุนและให้ค าปรึกษา 
ประเมินคุณภาพโดยต้น  ส่งผลให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับการ
ด าเนินงานตามสภาพจริง 
4.) โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้ า ใจและให้ความรู้ ด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        โ ร ง เ รี ย นจั ด ให้ มี ค รู ป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียน  นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ
เรียนรู้  แต่ยังขาดการติดตาม  ช่วยเหลือด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เ น้ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  ด า เ นิ น ก า ร ใ น รู ป ข อ ง
คณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
5.) ครูมีความตระหนักในความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
3. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแนบท้ำยประกำศโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
4. ข้อมูลบุคลำกรครูปีกำรศึกษำ 2559 
5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนปีกำรศึกษำ  2559 
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ค ำสั่งโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  สุพรรณบุรี 
ที่   77  / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง           
 (Self Assessment Report : SAR)  
------------------------------------------ 

 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องมีกำรประเมินภำยในและ
จัดท ำรำยงำนเป็นประจ ำทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนได้รับทรำบ ดังนั้น   โรงเรียนจึง
ต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นกำรสื่อสำรให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ และในปีกำรศึกษำนี้โรงเรียนต้องจัดท ำบทสรุปกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
เพ่ือเสนอ สมศ. ส ำหรับกำรประเมินภำยนอก โดยยึดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ สพฐ.ก ำหนด ประกอบด้วย
มำตรฐำน 4 ด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน มำตรฐำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน   มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 4  มำตรฐำน เพื่อให้กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ส ำหรับจัดท ำรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเอง        (Self Assessment Report : SAR)  และรองรับกำรประเมินภำยนอก เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำหำรือ ตลอดจนกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ     ประกอบด้วย 
  1.1  นำยสญชัย          ผลวงษ ์   ประธำนกรรมกำร 

1.2  นำยประทีป      ประทีปทอง  กรรมกำร 
            1.3  นำงสำวสุวัธนำ   เล็กสมบูรณ์          กรรมกำร 
            1.4  นำงเนตร์ชุกร หอมไม่วำย          กรรมกำร 
  1.5  นำงสำวกุหลำบ หงษ์ทอง  กรรมกำร 

1.6  นำงสุธำมำศ  ทวีศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.7  นำงบุญปลูก  เขียนดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรศึกษำ สร้ำงเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  2.1  นำยสญชัย          ผลวงษ ์  ประธำนกรรมกำร 
  2.2  นำยเสริมศักดิ์ สุขสุชะโน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2.3  นำยประทีป  ประทีปทอง  ที่ปรึกษำ 

2.4  นำงสำวสุวัธนำ   เล็กสมบูรณ์          ที่ปรึกษำ 
 /2.5 นำงเนตร์ชุกร… 
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2.5  นำงเนตร์ชุกร หอมไม่วำย  ที่ปรึกษำ 
  2.6  นำงสำวกุหลำบ หงษ์ทอง  ที่ปรึกษำ   
            2.7  นำงปฏิมำ  ข ำเจริญ   ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 1  

2.8  นำงสำวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์   ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2  
2.9  นำงสำวกัญญำพร อุ่นศรี   ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 3  
2.10 นำงสุธำมำศ ทวีศรี   ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 4 
2.11 นำงบุญปลูก เขียนดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.12 นำงสำวสรำญจิตร วงษ์ทองดี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มาตรฐานด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

  2.) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 
3.) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4.) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
5.) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 
6.) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
3.) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 
4.) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม  
1.  นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย   ที่ปรึกษา 
2.  นำงปฏิมำ  ข ำเจริญ    ประธำนกรรมกำร 
3.  นำงกัญชลำ  อิงคะวณิช   กรรมกำร 
4.  นำงนันทวัน  บุญชุ่ม    กรรมกำร 
5.  นำงกำนต์รวี  ชูกิตติกุล   กรรมกำร 
6.  นำยธงชำญ  ภูฆัง     กรรมกำร 
7.  นำยธนัช  อินทแสน   กรรมกำร 
8.  นำยเกษม  มีสง่ำ    กรรมกำร 
9.  นำยสุพล  อุทรทวิกำร ณ อยุธยำ  กรรมกำร 
10. นำยอนันต์  ผิวทองอ่อน   กรรมกำร 
11. นำยจตุพร  เคนผำพงษ์   กรรมกำร 
12. นำยคัมภีร์  ยอดศรี    กรรมกำร 
13. นำงบังอร  จ ำปำเงิน   กรรมกำร 

      /14. นำงสุนทรำภรณ์ … 
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14. นำงสุนทรำภรณ์ อุ่นวรรณธรรม   กรรมกำร 
15. นำงรัตนำ  นวีภำพ        กรรมกำร 
16. นำงสำวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์   กรรมกำร   
17. นำยเทวัญ  ศรีพัชรมงคล   กรรมกำร 
18. นำงวันเพ็ญ  กิติชัยชำญ   กรรมกำร 
19. นำยนิทัศน์  เอ่ียมสอำด   กรรมกำร 
20. นำยศุภดล             ดลโสภณ   กรรมกำร 
21. นำงสำวชญำภำ พินิจกำร   กรรมกำร 
22. นำยรังสันติ ์ บุญเทียน   กรรมกำร   
23. นำยธีทัต  ด้วยคุ้มเกล้ำ   กรรมกำร 
24. นำงกำนต์มณี คงเก้ือ    กรรมกำร 
25. นำงสำวอรทัย แต่งงำม    กรรมกำร 
26. นำงสำวสวลี           มะยุรำ    กรรมกำร 
27. นำงส ำเริง  พิมพ์พันธุ์   กรรมกำร 
28. นำงกันนิกำ  อนุช    กรรมกำร 
29. นำยยุทธนำ  อ่ิมทรัพย์   กรรมกำร 
30. นำงบุญปลูก  เขียนดี    กรรมกำร 
31. นำงสำวอรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร   กรรมกำร 
32. นำงเพ็ญประภำ นันทนำสิทธิ์   กรรมกำร 
33. นำงสำวนัทชลิดำ พุ่มก๋ง    กรรมกำร 
34. นำยสุทธิสิทธิชัย มหำเมฆ    กรรมกำร 
35. นำยอำทิตย์  เอกลำภ    กรรมกำร 
36. นำยธนัทพล  คุณำวิศรุต   กรรมกำร 
37. นำงสำวพิมพิมล จรเข้    กรรมกำร 
38. นำยธนพัฒน์  มุขโต    กรรมกำร  
39. นำยอำศเรศ  กุญชร ณ อยุธยำ   กรรมกำร 
40. นำงสำวศศิประภำ    ยำวีระ    กรรมกำร 
41. นำยทัศนัย  บุญลือ    กรรมกำร 
42. นำงสำวศศิวิมล นำคสุวรรณ   กรรมกำร 
43. นำงสำวนิศำชล ประทีปทอง   กรรมกำร 
44. นำงสำวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์   กรรมกำร 

 45. นำงสำววรัทภส์ณิชำ ล้ ำเลิศธนกุล   กรรมกำร 
46. นำยเอกพงษ์  บุญญะอุทธยำน   กรรมกำร 
47. นำยขวัญชัย  ตู้พิจิตร    กรรมกำร 
48. นำงสำวเสำวรส พันธ์พืช    กรรมกำร 

 49. นำงค ำศรี  สร้อยสุวรรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 50. นำงสำวศันสนีย์ บำเปีย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          /มำตรฐำนที่ 2 … 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
2. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

2.1 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2.2 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
2.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
2.4 กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี

คุณภำพ 
3. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ

ได้มำตรฐำน 
4. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ     

1.  นายประทีป  ประทีปทอง   ที่ปรึกษา 
2.  นำงสำวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์   ประธำนกรรมกำร 
3.  นำยธงชำญ  ภูฆัง    กรรมกำร 
4.  นำยวิชำ  อุ่นวรรณธรรม   กรรมกำร 
5.  นำงประภำเพ็ญ ชูประเสริฐ   กรรมกำร 
6.  นำงวรรณดี  ทิวำวงษ ์   กรรมกำร 
7.  นำงบังอร  จ ำปำเงิน   กรรมกำร 
8.  นำยณรงค์เดช สุนทรเนตร   กรรมกำร 
9.  นำงสำวแสงเดือน เขียวฉะอ้อน   กรรมกำร 
10. นำงสำวศศิประภำ ยำวีระ    กรรมกำร 
11. นำยคณิตสรณ์ ใยบัวเอ่ียม   กรรมกำร 
12. นำงสุนทรำภรณ์ อุ่นวรรณธรรม   กรรมกำร 
13. นำงวัฒนำ  ถอยวิลัย    กรรมกำร 
14. นำงสำวส ำเรียง บัวนำค    กรรมกำร 
15. นำงสำวอรุณี  อรเอี่ยม    กรรมกำร  
16. นำงฉันทนำ  เจริญกุล    กรรมกำร 
17. นำงกันนิกำ  อนุช    กรรมกำร 
18. นำงวันเพ็ญ  กิติชัยชำญ   กรรมกำร 
19. นำยเทวัญ  ศรีพัชรมงคล   กรรมกำร 
20. นำงอรสำ  นำคใหม่    กรรมกำร 
21. นำงญำณิศำ  มีทองค ำ    กรรมกำร 
22. นำงอริญรดำ  จับทอง    กรรมกำร 
23. นำงสำวสวล ี มะยุรำ    กรรมกำร 

     /24. นำงสำวนัทชลิดำ … 
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24. นำงสำวนัทชลิดำ  พุ่มก๋ง   กรรมกำร 
25. นำงสำวสุปวีร ์ วิริยวุฒิวงศ ์  กรรมกำร 
26. นำยสนชัย   ศรีโมรำ   กรรมกำร 
27. นำงสำวธันยสร  ศรีธัญญำ  กรรมกำร 
28. นำงสำววำสนำ  ล้อมวงษ์   กรรมกำร 
29. นำงสำวอรสำ  หนูมงกุฏ  กรรมกำร 
30. นำงสำวพนิดำ  สุวรรณเวช  กรรมกำร 

 31. นำงเพ็ญประภำ  นันทนำสิทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 32. นำงสำววิไลวรรณ  พลเสน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 

1.   นางสาวกุหลาบ  หงษ์ทอง  ที่ปรึกษา    
 2.   นำงสำวกัญญำพร  อุ่นศรี   ประธำนกรรมกำร 
  3.   นำงสุวิมล   จ ำปำสัก   กรรมกำร 
 4.   นำงสำวศนิชำ    คุ้นประเสริฐ  กรรมกำร 
 5.   นำงสำวชญำภำ  พินิจกำร  กรรมกำร 
 6.   นำงประภำเพ็ญ  ชูประเสริฐ  กรรมกำร 
 7.   นำยวิชำ   อุ่นวรรณธรรม  กรรมกำร 
 8.   นำยธงชำญ   ภูฆัง   กรรมกำร 
 9.   นำงพิชญำ   จริยบุณสุข  กรรมกำร 
 10.  นำงศิริรัตน์  กำงกั้น   กรรมกำร 
 11.  นำงกันนิกำ  อนุช   กรรมกำร 
 12.  นำงสำวศศิประภำ  กำฬภักดี  กรรมกำร 
 13.  นำงกำญจนำ  เทพคุณ   กรรมกำร 
 14.  นำงกรรณิกำ  ไววิทยะ   กรรมกำร 
 15.  นำงบังอร   จ ำปำเงิน  กรรมกำร 
 16.  นำงสำวเบญญำ  สุขำทิพยพันธุ์  กรรมกำร   
 17.  นำงนวพร   น้ ำชม   กรรมกำร 
 18.  นำงสำวแสงเดือน  เขียวฉอ้อน  กรรมกำร 
 19.  นำงวรรณดี  ทิวำวงษ ์  กรรมกำร 
 20.  นำงโกสุมภ์  เอ่ียมสอำด  กรรมกำร 
 21.  นำงบุศรำ   อ่ิมทรัพย์  กรรมกำร 
 22.  นำงนันทยำ  ดลโสภณ  กรรมกำร 
 23.  นำยณรงค์เดช  สุนทรเนตร  กรรมกำร 
                        /24. นำงสำวอรทัย … 
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 24.  นำงสำวอรทัย  แต่งงำม   กรรมกำร 
 25.  นำงสำวศศิประภำ  ยำวีระ   กรรมกำร 
 26.  นำงสำวสรำญจิตร  วงษ์ทองดี  กรรมกำร 
 27.  นำงอภิรดำ  มุขโต        กรรมกำร 
 28.  นำงสำวณภัทธิรำ  เจริญวิมล  กรรมกำร 
 29. นำงสำวปำนน้อย  แพ่งบรรเทำ  กรรมกำร 
 30. นำงกัญญำภัทร  ค ำภิภำค  กรรมกำร 
   31. นำงสำวณัฐวดี  ธำตุดี   กรรมกำร 
 32. นำงสำวถิรดำ  สังข์วรรณะ  กรรมกำร 
 33. นำงสำวผกำกรอง  เอ่ียมปั้น   กรรมกำร 
 34. นำยธนพัฒน์  ลิ้มไพบูลย์  กรรมกำร 
 35. นำงสำวนิศำชล  ประทีปทอง  กรรมกำร 
 36. นำงสำวขนิษฐำ  ปำนชำ   กรรมกำร 
 37. นำงสำวนิชำภำ  เดชบุญ   กรรมกำร 
 38. นำงสุนันทำ   มูลน้ ำอ่ำง  กรรมกำร 
 39. นำงสำวปำรวัณ  รตันทองคง  กรรมกำร 
 40. นำงอัญณิกำร์  ตู้พิจิตร   กรรมกำร 
 41. นำยบัณฑิต   ขอสกุล   กรรมกำร 
 42. นำยปิยะณัฐ  บ่อพิมำย  กรรมกำร  
 43. นำงสำวเบญจวรรณ  ปรำโมทย์  กรรมกำร  
 44. นำงบุญปลูก  เขียนดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  45. นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 
 กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
  1.  นางสาวสุวัธนา  เล็กสมบูรณ์  ที่ปรึกษา 
  2.  นำงสุธำมำศ   ทวีศรี   ประธำนกรรมกำร 
  3.  นำงปฏิมำ   ข ำเจริญ   กรรมกำร  

4.  นำงประภำเพ็ญ  ชูประเสริฐ  กรรมกำร 
5.  นำยธงชำญ   ภูฆัง   กรรมกำร 
6.  นำยวิชำ   อุ่นวรรณธรรม  กรรมกำร 
7.  นำงสำวแสงเดือน  เขียวฉอ้อน  กรรมกำร 
8.  นำงวรรณดี   ทิวำวงษ ์  กรรมกำร 
9.  นำงบังอร   จ ำปำเงิน  กรรมกำร 
10. นำยณรงค์เดช  สุนทรเนตร  กรรมกำร 
11. นำงสำวมณีรัตน์  พรหมใจรักษ์  กรรมกำร 
12. นำงภัทรวดี   บุญเชื้อ   กรรมกำร 
13. นำงเพ็ญประภำ  นันทนำสิทธิ์  กรรมกำร 
                   /14. นำงสำวศศิประภำ … 
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14. นำงสำวศศิประภำ  ยำวีระ   กรรมกำร 
15. นำงสำวนิศำชล  ประทีปทอง  กรรมกำร 
16. นำงสำวิตรี   ถีระแก้ว   กรรมกำร 
17. นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์  กรรมกำร  

     18. นำงบุญปลูก   เขียนดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  19. นำงสำวสรำญจิตร  วงษ์ทองดี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  มีหน้ำที่ประสำนงำน 
รวบรวมข้อมูลผลกำรประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ สพฐ .
ก ำหนด และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  ประกอบด้วย จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน      ผู้รับผิดชอบ  

1. นำงสุธำมำศ   ทวีศรี   หัวหน้ำ 
2. นำงบุญปลูก   เขียนดี   กรรมกำร 
3. นำงสำวิตรี   ถีระแก้ว   กรรมกำร 
4. นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์  กรรมกำร 
5. นำงสำวนิศำชล  ประทีปทอง  กรรมกำร 
6. นำงสำววิไลวรรณ  พลเสน   กรรมกำร 
7. นำงสำวอรสำ   หนูมงกุฎ  กรรมกำร 
 

4. ผู้ดูแลระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนออนไลน์  มีหน้ำที่ ดูแลระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนออนไลน์  เป็นผู้รับผิดชอบงำน ICT ของสถำนศึกษำ 
  1.  นำยอำทิตย์  แก้วรุ่งเรือง   หัวหน้ำ 
  2.  นำยบุญชู  กระฉอดนอก   กรรมกำร 
  3.  นำงสำวอรสำ  หนูมงกุฎ   กรรมกำร 
 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่     14   มีนำคม  พ.ศ. 2560 

 (นำยสญชัย   ผลวงษ)์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  สุพรรณบุรี 
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ค ำสั่ง โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 

ที ่  338 /2559 
  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 

 
ด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่

ก ำหนดให้  มีกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   และถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง   โดยมีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดปีกำรศึกษำและเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  
โรงเรียนกำญจนำภิเษก - วิทยำลัย สุพรรณบุรี    จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในปีกำรศึกษำ 2559  โดยใช้มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำหำรือ ตลอดจนกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ     ประกอบด้วย 
  1.1  นำยสญชัย          ผลวงษ ์    ประธำนกรรมกำร 

1.2  นำยประทีป      ประทีปทอง   กรรมกำร 
            1.3  นำงสำวสุวัธนำ   เล็กสมบูรณ์           กรรมกำร 
            1.4  นำงเนตร์ชุกร หอมไม่วำย           กรรมกำร 
  1.5  นำงสำวกุหลำบ หงษ์ทอง   กรรมกำร 

1.6  นำงสุธำมำศ  ทวีศรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.7  นำงบุญปลูก  เขียนดี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรศึกษำ สร้ำงเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  2.1  นำยสญชัย          ผลวงษ ์   ประธำนกรรมกำร 
  2.2  นำยประทีป  ประทีปทอง   ที่ปรึกษำ 

2.3  นำงสำวสุวัธนำ   เล็กสมบูรณ์           ที่ปรึกษำ 
            2.4  นำงเนตร์ชุกร หอมไม่วำย   ที่ปรึกษำ 
  2.5  นำงสำวกุหลำบ หงษ์ทอง   ที่ปรึกษำ   
            2.6  นำงปฏิมำ  ข ำเจริญ    ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 1 

2.7  นำงสำวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์    ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 
2.8  นำงสำวกัญญำพร อุ่นศรี    ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 3 
2.9  นำงสุธำมำศ  ทวีศรี    ประธำนมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 4 
2.10 นำงบุญปลูก เขียนดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.11 นำงสำวสรำญจิตร วงษ์ทองดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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มาตรฐานด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

  2.) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 
3.) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4.) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
5.) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 
6.) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
3.) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 
4.) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม  
1.  นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย   ที่ปรึกษา 
2.  นำงปฏิมำ  ข ำเจริญ    ประธำนกรรมกำร 
3.  นำงกัญชลำ  อิงคะวณิช   กรรมกำร 
4.  นำงนันทวัน  บุญชุ่ม    กรรมกำร 
5.  นำงกำนต์รวี  ชูกิตติกุล   กรรมกำร 
6.  นำยธงชำญ  ภูฆัง     กรรมกำร 
7.  นำยธนัช  อินทแสน   กรรมกำร 
8.  นำยเกษม  มีสง่ำ    กรรมกำร 
9.  นำยสุพล  อุทรทวิกำร ณ อยุธยำ  กรรมกำร 
10. นำยอนันต์  ผิวทองอ่อน   กรรมกำร 
11. นำยจตุพร  เคนผำพงษ์   กรรมกำร 
12. นำยคัมภีร์  ยอดศรี    กรรมกำร 
13. นำงบังอร  จ ำปำเงิน   กรรมกำร 
14. นำงสุนทรำภรณ์ อุ่นวรรณธรรม   กรรมกำร 
15. นำงรัตนำ  นวีภำพ        กรรมกำร 
16. นำงสำวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์   กรรมกำร   
17. นำยเทวัญ  ศรีพัชรมงคล   กรรมกำร 
18. นำงวันเพ็ญ  กิติชัยชำญ   กรรมกำร 
19. นำยนิทัศน์  เอ่ียมสอำด   กรรมกำร 
20. นำยศุภดล             ดลโสภณ   กรรมกำร 
21. นำงสำวชญำภำ พินิจกำร   กรรมกำร 
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22. นำยรังสันติ ์ บุญเทียน   กรรมกำร    
23. นำยธีทัต  ด้วยคุ้มเกล้ำ   กรรมกำร 
24. นำงกำนต์มณี คงเก้ือ    กรรมกำร 
25. นำงสำวอรทัย แต่งงำม    กรรมกำร 
26. นำงสำวสวลี           มะยุรำ    กรรมกำร 
27. นำงส ำเริง  พิมพ์พันธุ์   กรรมกำร 
28. นำงกันนิกำ  อนุช    กรรมกำร 
29. นำยยุทธนำ  อ่ิมทรัพย์   กรรมกำร 
30. นำงบุญปลูก  เขียนดี    กรรมกำร 
31. นำงสำวอรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร   กรรมกำร 
32. นำงเพ็ญประภำ นันทนำสิทธิ์   กรรมกำร 
33. นำงสำวนัทชลิดำ พุ่มก๋ง    กรรมกำร 
34. นำยสุทธิสิทธิชัย มหำเมฆ    กรรมกำร 
35. นำยอำทิตย์  เอกลำภ    กรรมกำร 
36. นำยธนัทพล  คุณำวิศรุต   กรรมกำร 
37. นำงสำวพิมพิมล จรเข้    กรรมกำร 
38. นำยธนพัฒน์  มุขโต    กรรมกำร  
39. นำยอำศเรศ  กุญชร ณ อยุธยำ   กรรมกำร 
40. นำงสำวศศิประภำ    ยำวีระ    กรรมกำร 
41. นำยทัศนัย  บุญลือ    กรรมกำร 
42. นำงสำวศศิวิมล นำคสุวรรณ   กรรมกำร 
43. นำงสำวนิศำชล ประทีปทอง   กรรมกำร 
44. นำงสำวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์   กรรมกำร 

 45. นำงสำววรัทภส์ณิชำ ล้ ำเลิศธนกุล   กรรมกำร 
46. นำยเอกพงษ์  บุญญะอุทธยำน   กรรมกำร 
47. นำยขวัญชัย  ตู้พิจิตร    กรรมกำร 

    48. นำงสำวศันสนีย์ บำเปีย    กรรมกำร 
49. นำงสำวเสำวรส พันธุ์พืช    กรรมกำร 

 50. นำงค ำศรี  สร้อยสุวรรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 51. นำงสำวิตรี  ถีระแก้ว    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 

5. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
6. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

6.1 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

6.2 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
6.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
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6.4 กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 

7. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน 

8. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
1.  นายประทีป  ประทีปทอง   ที่ปรึกษา 
2.  นำงสำวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์   ประธำนกรรมกำร 
3.  นำยธงชำญ  ภูฆัง    กรรมกำร 
4.  นำยวิชำ  อุ่นวรรณธรรม   กรรมกำร 
5.  นำงประภำเพ็ญ ชูประเสริฐ   กรรมกำร 
6.  นำงวรรณดี  ทิวำวงษ ์   กรรมกำร 
7.  นำงบังอร  จ ำปำเงิน   กรรมกำร 
8.  นำยณรงค์เดช สุนทรเนตร   กรรมกำร 
9.  นำงสำวแสงเดือน เขียวฉะอ้อน   กรรมกำร 
10. นำงสำวศศิประภำ ยำวีระ    กรรมกำร 
11. นำยคณิตสรณ์ ใยบัวเอ่ียม   กรรมกำร 
12. นำงสุนทรำภรณ์ อุ่นวรรณธรรม   กรรมกำร 
13. นำงวัฒนำ  ถอยวิลัย    กรรมกำร 
14. นำงสำวส ำเรียง บัวนำค    กรรมกำร 
15. นำงสำวอรุณี  อรเอี่ยม    กรรมกำร  
16. นำงฉันทนำ  เจริญกุล    กรรมกำร 
17. นำงกันนิกำ  อนุช    กรรมกำร 
18. นำงวันเพ็ญ  กิติชัยชำญ   กรรมกำร 
19. นำยเทวัญ  ศรีพัชรมงคล   กรรมกำร 
20. นำงอรสำ  นำคใหม่    กรรมกำร 
21. นำงญำณิศำ  มีทองค ำ    กรรมกำร 
22. นำงอริญรดำ  จับทอง    กรรมกำร 
23. นำงสำวสวล ี มะยุรำ    กรรมกำร 
24. นำงสำวนัทชลิดำ พุ่มก๋ง    กรรมกำร 
25. นำงสำวสุปวีร ์ วิริยวุฒิวงศ ์   กรรมกำร 
26. นำยสนชัย  ศรีโมรำ    กรรมกำร 
27. นำงสำวธันยสร ศรีธัญญำ   กรรมกำร 
28. นำงสำววำสนำ ล้อมวงษ์    กรรมกำร 
29. นำงสำวอรสำ หนูมงกุฏ   กรรมกำร 
30. นำงสำวพนิดำ สุวรรณเวช   กรรมกำร 

 31. นำงเพ็ญประภำ นันทนำสิทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 32. นำงสำววิไลวรรณ พลเสน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
4. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
6. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 

1.   นางสาวกุหลาบ  หงษ์ทอง  ที่ปรึกษา    
 2.   นำงสำวกัญญำพร  อุ่นศรี   ประธำนกรรมกำร 
        3.   นำงสุวิมล   จ ำปำสัก   กรรมกำร 
 4.   นำงสำวศนิชำ    คุ้นประเสริฐ  กรรมกำร 
 5.   นำงสำวชญำภำ  พินิจกำร  กรรมกำร 
 6.   นำงประภำเพ็ญ  ชูประเสริฐ  กรรมกำร 
 7.   นำยวิชำ   อุ่นวรรณธรรม  กรรมกำร 
 8.   นำยธงชำญ   ภูฆัง   กรรมกำร 
 9.   นำงพิชญำ   จริยบุณสุข  กรรมกำร 
 10.  นำงศิริรัตน์  กำงกั้น   กรรมกำร 
 11.  นำงกันนิกำ  อนุช   กรรมกำร 
 12.  นำงสำวศศิประภำ  กำฬภักดี  กรรมกำร 
 13.  นำงกำญจนำ  เทพคุณ   กรรมกำร 
 14.  นำงกรรณิกำ  ไววิทยะ   กรรมกำร 
 15.  นำงบังอร   จ ำปำเงิน  กรรมกำร 
 16.  นำงสำวเบญญำ  สุขำทิพยพันธุ์  กรรมกำร   
 17.  นำงนวพร   น้ ำชม   กรรมกำร 
 18.  นำงสำวแสงเดือน  เขียวฉอ้อน  กรรมกำร 
 19.  นำงวรรณดี  ทิวำวงษ ์  กรรมกำร 
 20.  นำงโกสุมภ์  เอ่ียมสะอำด  กรรมกำร 
 21.  นำงบุศรำ   อ่ิมทรัพย์  กรรมกำร 
 22.  นำงนันทยำ  ดลโสภณ  กรรมกำร 
 23.  นำยณรงค์เดช  สุนทรเนตร  กรรมกำร 
 24.  นำงสำวอรทัย  แต่งงำม   กรรมกำร 
 25.  นำงสำวศศิประภำ  ยำวีระ   กรรมกำร 
 26.  นำงสำวสรำญจิตร  วงษ์ทองดี  กรรมกำร 
 27.  นำงอภิรดำ  มุขโต        กรรมกำร 
 28.  นำงสำวณภัทธิรำ  เจริญวิมล  กรรมกำร 
 29. นำงสำวปำนน้อย  แพ่งบรรเทำ  กรรมกำร 
 30. นำงกัญญำภัทร  ค ำภิภำค  กรรมกำร 
   31. นำงสำวณัฐวดี  ธำตุดี   กรรมกำร 
 32. นำงสำวถิรดำ  สังข์วรรณะ  กรรมกำร 
 33. นำงสำวผกำกรอง  เอ่ียมปั้น   กรรมกำร 
 34. นำยธนพัฒน์  ลิ้มไพบูลย์  กรรมกำร 
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 35. นำงสำวนิศำชล  ประทีปทอง  กรรมกำร 
 36. นำงสำวขนิษฐำ  ปำนชำ   กรรมกำร 
 37. นำงสำวนิชำภำ  เดชบุญ   กรรมกำร 
 38. นำงสุนันทำ   มูลน้ ำอ่ำง  กรรมกำร 
 39. นำงสำวปำรวัณ  รัตนทองคง  กรรมกำร 
 40. นำงอัญณิกำร์  ตู้พิจิตร   กรรมกำร 
 41. นำยบัณฑิต   ขอสกุล   กรรมกำร 
 42. นำยปิยะณัฐ  บ่อพิมำย  กรรมกำร  
 43. นำงสำวเบญจวรรณ  ปรำโมทย์  กรรมกำร  
 44. นำงบุญปลูก  เขียนดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  45. นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 
 กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
  1.  นางสาวสุวัธนา  เล็กสมบูรณ์  ที่ปรึกษา 
  2.  นำงสุธำมำศ   ทวีศรี   ประธำนกรรมกำร 
  3.  นำงปฏิมำ   ข ำเจริญ   กรรมกำร  

4.  นำงประภำเพ็ญ  ชูประเสริฐ  กรรมกำร 
5.  นำยธงชำญ   ภูฆัง   กรรมกำร 
6.  นำยวิชำ   อุ่นวรรณธรรม  กรรมกำร 
7.  นำงสำวแสงเดือน  เขียวฉอ้อน  กรรมกำร 
8.  นำงวรรณดี   ทิวำวงษ ์  กรรมกำร 
9.  นำงบังอร   จ ำปำเงิน  กรรมกำร 
10. นำยณรงค์เดช  สุนทรเนตร  กรรมกำร 
11. นำงสำวมณีรัตน์  พรหมใจรักษ์  กรรมกำร 
12. นำงภัทรวดี   บุญเชื้อ   กรรมกำร 
13. นำงเพ็ญประภำ  นันทนำสิทธิ์  กรรมกำร 
14. นำงสำวศศิประภำ  ยำวีระ   กรรมกำร 
15. นำงสำวนิศำชล  ประทีปทอง  กรรมกำร 
16. นำงสำวิตรี   ถีระแก้ว   กรรมกำร 
17. นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์  กรรมกำร  

     18. นำงบุญปลูก   เขียนดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  19. นำงสำวสรำญจิตร  วงษ์ทองดี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน      ผู้รับผิดชอบ  

1. นำงสุธำมำศ   ทวีศรี   หัวหน้ำ 
2. นำงบุญปลูก   เขียนดี   กรรมกำร 
3. นำงสำวิตรี   ถีระแก้ว   กรรมกำร 
4. นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์  กรรมกำร 
5. นำงสำวนิศำชล  ประทีปทอง  กรรมกำร 
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6. นำงสำวเรือนขวัญ  พลฤทธิ์   กรรมกำร 
7. นำงสำววิไลวรรณ  พลเสน   กรรมกำร 
8. นำงสำวอรสำ   หนูมงกุฎ  กรรมกำร 

3. ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานออนไลน์  มีหน้าที่ ดูแลระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนออนไลน์  เป็นผู้รับผิดชอบงำน ICT ของสถำนศึกษำ 
  1.  นำยอำทิตย์  แก้วรุ่งเรือง   หัวหน้ำ 
  2.  นำยบุญชู  กระฉอดนอก   กรรมกำร 
  3.  นำงสำวอรสำ  หนูมงกุฎ   กรรมกำร 
 
       เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 
 
    

    สั่ง   ณ  วันที่   23    เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2559 
 

 (นำยสญชัย    ผลวงษ)์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
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ประกำศโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  
เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
................................ 

โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำรปะกันคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ.  2553 
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนในกำร
พัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำโรงเรียนกำญจนำ
ภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี จึงปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และได้ก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน   
ผู้ปกครองโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำร
ประเมินคุณภำพภำยในและเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี มี
คุณภำพและได้มำตรฐำน  โรงเรียนจึงได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ประกำศ  ณ  วันที่   25    มกรำคม  พ.ศ.  2560 

 

 

(นำยสญชัย  ผลวงษ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นและแก้ปัญหำ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

ระดับดีเยี่ยม 

1. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ระดับดีเยี่ยม 
2. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับดีเยี่ยม 
2.1 

 
กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียน 
รอบด้ำนทุก  กลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเยี่ยม 

2.2 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ 

ระดับดีเยี่ยม 

2.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ ระดับดีเยี่ยม 
2.4 กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร

เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

ระดับดีเยี่ยม 

4. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประกอบด้วย 

(ระดับดี) 

1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ระดับดี 
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับดี 
3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภำพ 
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย    (ระดับดี) 
 กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้

ดียิ่งขึ้น 
ระดับดี 

 
ระดับคุณภำพแบ่งเป็น 4 ระดับ  ได้แก่ 

ดีเยี่ยม    ร้อยละ 90-100 
ดี  ร้อยละ  80-89 
พอใช้  ร้อยละ  60-79 
ปรับปรุง  ต่ ำกว่ำร้อยละ  59 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2559 

ครูประจ าการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนชั้น/จ านวน

คาบ 
จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ปี 

1. นำงฉันทนำ  เจริญกุล 60 34 คศ. 3 ปริญญำตรี คณิตศำสตร์ ม.2 40 

2. นำงอรสำ  นำคใหม่ 58 36 คศ. 3 ปริญญำตรี คณิตศำสตร์ ม.3 40 

3. นำงญำณิศำ  มีทองค ำ 49 21 คศ. 3 ปริญญำโท กำรสอนคณิตศำสตร์ ม.1 40 

4. นำยวิชำ  อุ่นวรรณธรรม 54 32 คศ. 3 ปริญญำตรี คณิตศำสตร์ ม.3 40 

5. นำงสุนทรำภรณ์  อุ่นวรรณธรรม 54 26 คศ. 3 ปริญญำตรี คณิตศำสตร์ ม.2 40 

6. นำยธีทัต  ด้วยคุ้มเกล้ำ 53 29 คศ. 3 ปริญญำตรี วัดผลกำรศึกษำ ม.2 40 

7. นำงปฏิมำ  ข ำเจริญ 52 28 คศ. 3 ปริญญำโท หลักสูตรและนิเทศ ม.3 40 

8. นำงอภิรดำ  มุขโต 34 6 คศ. 2 ปริญญำโท กำรวิจัยและสถิติ 
ทำงกำรศึกษำ 

ม.4, ม.6 40 

9. นำงบุศรำ  อ่ิมทรัพย์ 39 16 คศ. 2 ปริญญำโท กำรสอนคณิตศำสตร์ ม.3, ม.6 40 

10. นำงสำวสรำญจิตร  วงษ์ทองดี 33 6 คศ. 1 ปริญญำโท กำรวิจัยและสถิติ 
ทำงกำรศึกษำ 

ม.5, ม.6 40 

11. นำงสำวกัญญำพร  อุ่นศรี 51 25 คศ. 3 ปริญญำตรี คณิตศำสตร์ ม.4 40 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนชั้น/จ านวน

คาบ 
จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ปี 

12. นำงสำวปำรวัณ  รัตนทองคง 26 2  คศ.1 ปริญญำตรี คณิตศำสตร์ ม.2, ม.3 40 

13. นำงสำววำสนำ  ล้อมวงษ์   คศ. 2 ปริญญำโท  ม.5 40 

14. นำยธนพัฒน์  ลิ้มไพบูลย์  1 ครูผู้ช่วย ปริญญำตรี คณิตศำสตร์ ม.1 40 

15. นำงสำวนิขำภำ  เดชบุญ  1 ครูผู้ช่วย ปริญญำตรี กำรสอนคณิตศำสตร์ ม.5, ม.6 40 

 

ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ วุฒิ วิชา เอก 
สอนชั้น/จ านวน

คาบ 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 

1. นำงสำวสร้อยสุณี  ม่วงพันธ์ 27 ปริญญำตรี คณิตศำสตร์   

2. นำยณรงค์  โอสธีรกุล 36 ปริญญำตรี คณิตศำสตร์   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ครูประจ าการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก คาบสอน/
สัปดาห์ 

จ านวนครั้ง/ชั่วโมง ที่ครู
ได้รับการอบรมพัฒนา

วิชาชีพ 
1 นำงนันทวัน  บุญชุ่ม 60 37 คร ู

ช ำนำญกำรพิเศษ 
ปริญญำตรี 

(ค.บ.) 
วิทยำศำสตร์

ทั่วไป 
16 40 

2 นำงสุวิมล  จ ำปำสัก 59 37 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปริญญำตรี 
(ค.บ.) 

วิทยำศำสตร์
ทั่วไป 

15 40 

3 นำงระวีวรรณ  จันทรจริยำกุล 57 36 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปริญญำโท กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

17 40 

4 นำงสำวแสงเดือน  เขียวฉอ้อน 56 26 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปริญญำตรี 
(กศ.บ.) 

เคมี 15 40 

5 นำยรังสันติ์  บุญเทียน 53 28 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์
ทั่วไป 

18 40 

6 นำยคณิตสรณ์  ใยบัวเอ่ียม 50 22 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปริญญำตรี ฟิสิกส์ 21 40 

7 นำงส ำเริง  พิมพ์พันธุ์ 49 26 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปริญญำตรี 
(ค.บ.) 

วิทยำศำสตร์
ทั่วไป 

18 40 

8 นำงสำวอรภัสสร์  โพธิ์ไพจิตร 43 20 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปริญญำโท วิทยำศำสตร์
ศึกษำ(เคม)ี 

 

18 40 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก คาบสอน/
สัปดาห์ 

จ านวนครั้ง/ชั่วโมง ที่ครู
ได้รับการอบรมพัฒนา

วิชาชีพ 
9 นำยธนพัฒน์  มุขโต  36 11 คร ู

ช ำนำญกำร 
ปริญญำโท กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
20 40 

10 นำงกัญญำภัทร  ค ำภิภำค 34 9 คร ู
ช ำนำญกำร 

ปริญญำโท กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

20 40 

11 นำงสำวขนิษฐำ  ปำนชำ 34 4 - ปริญญำโท 
(วศ.ม.) 

วิศวกรรมเคมี 
 

22 40 

12 นำงสำวศศิวิมล  นำคสุวรรณ 32 6 - ปริญญำตรี 
(วท.บ.) 

วิทยำศำสตร์
และเทคโน 
โลยีกำรอำหำร 

21 40 

13 นำงสำวรษิกำ  น้ ำใจดี 32 8 คร ู
ช ำนำญกำร 

ปริญญำโท เคมี  60 

14 นำงสำวิตรี  ถีระแก้ว 31 5 - ปริญญำโท 
(วท.ม) 

เคมี 22 80 

15 นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์ 31 6 - ปริญญำตรี 
(วท.บ.) 

ฟิสิกส์ 22 80 

16 นำงอัญณิกำร์  ตู้พิจิตร   30 3 - ปริญญำโท 
(ศษ.ม.) 

กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

17 60 

17 นำงสุธำมำศ  ทวีศรี 28 4 - ปริญญำตรี 
(วท.บ.) 

ชีววิทยำ 19 80 

18 นำยปิยะณัฐ  บ่อพิมำย 25 2 เดือน - ปริญญำตรี 
(ค.บ.) 

ฟิสิกส์ 15 60 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ครูอัตราจ้าง 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับกำร
อบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำงสำวเขมจิรำ  มำมีสำ 30 6 ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี 
(ค.บ.) 

วิทยำศำสตร์ 21  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ครูประจ าการ 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก คำบ
สอน/

สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับ 
กำรอบรมพัฒนำ

วิชำชีพ 
1 นำงศิริรัตน์   กำงกั้น 59 41 คร ู

ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต 

(ศษ.ม.) 

กำรสอน
ภำษำอังกฤษ 

21 48 

2 นำงวัฒนำ  ถอยวิลัย 58 30 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศิลปศำสตรบัณฑิต  
(ศศ.บ.) 

ภำษำอังกฤษ 21 272 

3 นำงสำวศนิชำ   คุ้นประเสริฐ 56 
 

26 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ครุศำสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

ครุศำสตรมหำ
บัณฑิต 
(ค.ม.) 

ภำษำอังกฤษ 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

22 200 

4 นำงพิชญำ  จริยบุณสุข 55 28 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กำรศึกษำบัณฑิต 
(กศ.บ.) 

ภำษำอังกฤษ 21 40 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ครูประจ าการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับ 
กำรอบรมพัฒนำวิชำชีพ 

5 นำงกำญจนำ  เทพคุณ 54 30 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ครุศำสตรบัณฑิต   
(ค.บ.) 

ภำษำอังกฤษ 21 40 

6 นำงอริญรดำ  จับทอง 53 27 ปี 
8 เดือน 

คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศิลปศำสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ภำษำอังกฤษ 19 60 

7 นำงกำนต์มณี  คงเกื้อ 51 29 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต 

(ศษ.ม.) 

กำรสอน 
ภำษำอังกฤษ 

19 40 

8 นำงวรรณดี  ทิวำวงษ์ 50 25 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ครุศำสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

ภำษำอังกฤษ 20 80 

9 นำงภัทรวดี  บุญเชื้อ 49 29 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศิลปศำสตร บัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ภำษำอังกฤษ 20 48 

10 นำงกันนิกำ  อนุช 43 20 คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศึกษำศำสตร 
มหำบัณฑิต  

(ศษ.ม.) 
ครุศำสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

 
ภำษำอังกฤษ 

20 56 
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75 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ครูประจ าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับ 
กำรอบรมพัฒนำวิชำชีพ 

11 นำยบัณฑิต  ขอสกุล 33 6 ปี 
9 เดือน 

ครู  
คศ.1 

ศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต 

(ศษ.ม.) 

กำรบริหำร 
กำรศึกษำ 

18 60 

12 นำงสำวนิศำชล ประทีปทอง 31 7  ครู  
คศ.1 

ครุศำสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

ภำษำอังกฤษ 18 80 

13 นำงสำวศศิประภำ กำฬภักดี 31 2 ครูผู้ช่วย 
- 

ศิลปศำสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ภำษำจีน 19 48 

14 นำงสุนันทำ  มูลน้ ำอ่ำง 30 6 เดือน ครูผู้ช่วย 
- 

ศิลปศำสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ภำษำอังกฤษ 20 48 

15 นำงสำวณภัทธิรำ เจริญวิมล 29 1 ปี 
5 เดือน 

ครูผู้ช่วย 
- 

ศิลปศำสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ภำษำญี่ปุ่น 22 40 
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76 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ครูอัตราจ้าง 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับกำร
อบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำงสำวธิดำทิพย์  ค ำจวง 24 1 ปี 
6 เดือน 

ครูจ้ำงสอน 
- 

Bachelor’s 
degree 

Chinese 
language 
education 

21 40 

2 นำงสำวธมลวรรณ  บุญเกิด 24 1 ปี        
6 เดือน 

ครูจ้ำงสอน ศิลปศำสตร
บัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ภำษำ
เกำหลี 

17 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 

 

77 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูประจ าการ 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับ
กำรอบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำงบังอร   จ ำปำเงิน 52 28 คศ.3 คบ. 
 

อุตสำหกรรมศิลป์ , 
ภำษำไทย 

22 
40 ชั่วโมง 

2 นำงกรรณิกำร์  ไววิทยะ 61 36 คศ.3 คบ. 
 

คหกรรม 
 

20 40 ชั่วโมง 
 

3 นำงสำวส ำเรียง   บัวนำค 55 33 คศ.3 ศษ.บ ,ศษ.ม 
 

ภำษำไทย  
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

20 
40 ชั่วโมง 

4 นำงสำวเบญญำ  สุขำทิพยพันธุ์ 58 34 คศ.3 กศ.บ , กศ.ม 
 

ภำษำไทย 23 
40 ชั่วโมง 

5 นำงกำนต์รวี  ชูกิตติกุล 57 19 คศ.2 คบ. , ศษ.ม 
 

ภำษำไทย ,  
กำรสอนภำษำไทย 

21 
40 ชั่วโมง 

6 นำงนวพร  น้ ำชม 57 26 คศ.3 ศษ.บ ภำษำไทย 23 40 ชั่วโมง 
7 นำงสำวธันยสร  ศรีธัญญำ 51 20 คศ.3 กศ.บ   ภำษำไทย 23 40 ชั่วโมง 
8 นำยอำทิตย์  เอกลำภ 34 8 คศ.2 คบ. , ศษ.ม 

 
ภำษำไทย, 

กำรบริหำรกำรศึกษำ 
20 

40 ชั่วโมง 
9 นำงสำวณัฐวดี  ธำตุดี 26 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ กำรสอนภำษำไทย 20 40 ชั่วโมง 

 
10 นำงสำวผกำกรอง  เอี่ยมปั้น 25 1 ครูผู้ช่วย คบ. ภำษำไทย 21 40 ชั่วโมง 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูอัตรำจ้ำง 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับ
กำรอบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำงสำวสุชำดำ  กำระเกด 24  ครูอัตรำจ้ำง คบ. ภำษำไทย 22 40 ชั่วโมง 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนชั้น/

จ านวนคาบ 
จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

1. นำยณรงคเ์ดช สุนทรเนตร 57 33 คศ.3 ป.โท บริหำรกำรศึกษำ 18 96 

2. นำงโกสุมภ์ เอี่ยมสอำด 59 37 คศ.3 ป.ตร ี สังคม 19 54 

3. นำงสำวอรุณี อรเอี่ยม 53 24 คศ.3 ป.ตร ี สังคม 18 82 

4. นำยคัมภรี์ ยอดศร ี 59 37 คศ.3 ป.ตร ี สังคม 14 54 

5. นำงค ำศรี สร้อยสุวรรณ ์ 46 22 คศ.3 ป.ตร ี สังคม 14 54 

6. นำงสำวชนิดำ ลิมปร์ัชดำวงศ ์ 51 21 คศ.3 ป.ตร ี สังคม 17 54 
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79 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ครูอัตราจ้าง 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนชั้น/

จ านวนคาบ 
จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

7. นำงสำวส ำเนยีง อรุณรุ่ง 52 30 คศ.3 ป.โท กำรสอนสังคม 19 174 

8. นำยสนชัย ศรโีมรำ 54 29 คศ.3 ป.ตร ี เศรษฐศำสตร ์ 18 54 

9. นำงสำวอรทัย แต่งงำม 48 20 คศ.3 ป.โท พลศึกษำ 19 54 

10. นำยธนัทพล  คุณำวิศรุต 34 8 คศ.2 ป.โท บริหำรกำรศึกษำ 19 54 

11. นำยอำศเรศ  กุญชร ณ อยุธยำ 32 7 คศ.2 ป.โท บริหำรกำรศึกษำ 16 102 

12. นำยเอกพงษ ์บุญญะอุทธยำน 26 1 ครูผู้ช่วย ป.ตร ี สังคม 17 40 

13. นำงสำวถิรดำ สังข์วรรณะ 32 1 ครูผู้ช่วย ป.ตร ี รัฐประศำสนศำสตร ์ 19 40 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ วุฒิ วิชา เอก สอนชั้น/จ านวนคาบ 
จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

1. นำงสำวนรีรตัน์  คงชำตร ี 24 ป.ตร ี สังคมศึกษำ 22 40 

2. นำงสำวกนกกร ไร่คลองครุ  25 ป.ตร ี รัฐประศำสนศำสตร ์ 8 40 

https://www.dek-d.com/admission/30294/
https://www.dek-d.com/admission/30294/


 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 

 

80 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ครูประจ าการ 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนชั่วโมงที่ครูได้รับ
กำรอบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำงประภำเพ็ญ ชูประเสริฐ 58 36 คศ.3 ปริญญำตรี คหกรรม 16 60 
2 นำงรัตนำ  นวีภำพ 56 30 คศ.3 ปริญญำตรี กำรประเมิน

กำรศึกษำ 
16 60 

3 นำงจำรุนันท์  ยอดศรี 60 33 คศ.3 ปริญญำตรี คหกรรม 12 60 
4 นำยเทวัญ  ศรีพัชรมงคล 57 34 คศ.3 ปริญญำตรี กำรศึกษำ

อุตสำหกรรม
ศิลป ์

13 60 

5 นำยนิทัศน์ เอี่ยมสอำด 56 30 คศ.3 ปริญญำตรี อุตสำหกรรม 14 60 
6 นำงสำวมณรีัตน์ พรหมใจรักษ ์ 52 26 คศ.3 ปริญญำโท บริหำรอำชีว

และเทคนิค 
12 60 

7 นำงบุญปลูก เขียนดี 48 22 คศ.3 ปริญญำตรี ศึกษำศำสตร์-
เกษตร 

12 114 

8 นำงเพ็ญประภำ นันทนำสิทธิ ์ 41 12 คศ.2 ปริญญำโท หลักสูตรและ
กำรสอน 

16 60 

9 นำยสุทธิสิทธิชัย มหำเมฆ 36 4 คศ.1 ปริญญำโท บริหำร
กำรศึกษำ 

16 120 

10 นำงสำวพิมพิมล จรเข้ 33 6 คศ.1 ปริญญำโท บริหำร
กำรศึกษำ 

19 60 

11 นำยยุทธนำ  อ่ิมทรัพย์ 42 18 คศ.2 ปริญญำตรี อุตสำหกรรม
ศิลป์ 

14 60 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 

 

81 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ครูอัตรำจ้ำง 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก คำบสอน/สัปดำห์ จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับกำร
อบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำงสำวสุปวีร์ วิริยวฒุิวงศ์ 58 ปริญญำตรี กำรจัดกำรทั่วไป 18 60 
2 นำงสำวพนิดำ สุวรรณเวช 29 ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์ 4 60 

3 นำงสำวณิชชำ พลเสน 28 ปริญญำตรี สำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ 4 60 
4 นำงสำวศันสนีย์ บำเปีย 33 ปริญญำตรี กำรบัญชี 7 60 
5 นำงสำวปัณฐิสำ ทัศนดี 26 ปริญญำตรี เกษตรและสิ่งแวดล้อม 5 60 
6 นำยประพันธ์ น้อยอุทัย 30 ปริญญำตรี เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6 60 
7 นำงสำววำสิตำ มีทองค ำ 27 ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 4 60 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนชั่วโมงที่ครูได้รับ
กำรอบรมพัฒนำวิชำชีพ 

12 นำงสำวสวลี มะยุรำ 49 20 คศ.3 ปริญญำโท บริหำร
กำรศึกษำ 

14 60 

13 นำยอำทิตย์ แก้วรุ่งเรือง 34 5.5 คศ.1 ปริญญำโท บริหำร
กำรศึกษำ 

16 60 

14 นำยบุญชู  กระฉอดนอก 25 5 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์
ศึกษำ 

18 60 

15 นำงสำวอรสำ หนูมงกุฏ 40 15 คศ.2 ปริญญำโท กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

12 60 
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82 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ครูประจ าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูอัตรำจ้ำง 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับกำร
อบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำงสำวศศิประภำ ยำวีระ 35 5 ปี คศ.1 ป.โท บริหำร
กำรศึกษำ 

17 40 

2 นำงวันเพ็ญ กิติชัยชำญ 54 33 ปี คศ.3 ป.กศ.สูง นำฏศิลป์ 23 40 
3 นำยศุภดล ดลโสภณ 57 33 ปี คศ.3 ป.ตรี ดุริยำงคศำสตร์ 19 40 
4 นำงดวงพร อุทรทวิกำร ณ อยุธยำ 47 5 ปี คศ.1 ป.ตรี ดนตรีสำกล - ลำศึกษำต่อ 
5 นำยทัศนัย บุญลือ 34 5 ปี คศ.1 ป.ตรี ดนตรีศึกษำ 20 40 
6 นำยขวัญชัย   ตู้พิจิตร 30 7 ปี คศ.2 ป.โท บริหำร

กำรศึกษำ 
22 40 

7 นำงสำววรัทภส์ณิชำ ล้ ำเลิศธนกุล 46 5 ปี คศ.1 ป.โท บริหำร
กำรศึกษำ 

23 40 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับกำร
อบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำงสำวเสำวรส  พันธ์พืช 27 3 ครูอัตรำจ้ำง 
 

ป.ตรี นำฏศิลป์ 22 40 
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83 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ครูประจ าการ 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก คำบสอน/
สัปดำห์ 

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับ
กำรอบรมพัฒนำวิชำชีพ 

1 นำยธงชำญ  ภูฆัง 55 ปี 32 ปี คศ.3 ป.ตรี พลศึกษำ 11 40 
2 นำงกัญชลำ  อิงคะวณิช 59 ปี 38 ปี คศ.4 ป.เอก หลักสูตรและกำรสอน 16 40 
3 นำยสุพล  อุทรทวิกำร ณ อยุธยำ 57 ปี 34 ปี คศ.3 ป.กศ.สูง พลศึกษำ 15 40 
4 นำยเกษม  มีสง่ำ 59 ปี 35 ปี คศ.2 ป.โท พลศึกษำ 14 40 
5 นำยธนัช  อินทแสน 53 ปี 27 ปี คศ.3 ป.ตรี พลศึกษำ 17 40 
6 นำยอนันต์  ผิวทองอ่อน 59 ปี 37 ปี คศ.3 ป.ตรี พลศึกษำ 18 40 
7 นำยจตุพร  เคนผำพงษ์ 34 ปี 4 เดือน ครูผู้ช่วย ป.ตรี พลศึกษำ 13 40 
8 นำงสำวทิพกมล  สงวนศักดิ์สกุล 25 ปี 10 วัน ครูผู้ช่วย ป.ตรี พลศึกษำและสุขศึกษำ - 40 
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84 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2559 

  

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 435 6 74 58 81 58 51 37 70 158 36.32
ม.2 476 2 54 55 74 59 51 53 128 232 48.74
ม.3 449 3 58 58 76 85 54 37 78 169 37.64
ม.4 324 2 29 38 54 52 43 30 76 149 45.99
ม.5 334 5 38 33 55 39 50 50 64 164 49.10
ม.6 313 2 1 0 4 14 25 53 214 292 93.29
รวม 2331 20 254 242 344 307 274 260 630 1164 49.94

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 431 8 37 43 86 67 62 38 90 190 44.08
ม.2 475 14 49 72 78 65 51 48 98 197 41.47
ม.3 449 2 64 61 79 72 69 40 62 171 38.08
ม.4 322 6 54 60 43 31 31 27 70 128 39.75
ม.5 326 15 28 39 65 29 32 35 84 151 46.32
ม.6 313 2 2 1 7 9 44 60 188 292 93.29
รวม 2316 47 234 276 358 273 289 248 592 1129 48.75

ภาคเรียนที ่1  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวนนร.

ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป

ร้อยละนร.
ท่ีได้ระดับ
3ขึ้นไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู้

ภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวนนร.

ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป

ร้อยละนร.
ท่ีได้ระดับ
3ขึ้นไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู้



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 

 

85 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 435 0 15 35 43 74 93 91 84 268 61.61
ม.2 476 0 47 52 69 69 81 60 98 239 50.21
ม.3 449 2 6 19 47 80 92 90 113 295 65.70
ม.4 324 2 1 2 19 38 54 69 139 262 80.86
ม.5 334 2 9 21 36 62 53 58 99 210 62.87
ม.6 313 1 0 0 10 11 41 67 183 291 92.97
รวม 2331 7 78 129 224 334 414 435 716 1565 67.14

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 431 9 27 23 57 61 73 75 106 254 58.93
ม.2 475 1 22 36 45 68 93 81 119 293 61.68
ม.3 449 1 23 18 37 53 77 72 168 317 70.60
ม.4 322 4 6 8 26 44 69 165 322 100.00
ม.5 326 1 2 14 43 55 59 154 268 82.21
ม.6 313 1 1 1 6 63 55 52 134 241 77.00
รวม 2316 12 78 86 167 314 397 408 846 1695 73.19

       ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที ่1  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ3

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ3

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 

 

86 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 435 8 110 49 64 55 53 47 49 149 34.25
ม.2 476 3 97 54 55 62 68 47 90 205 43.07
ม.3 449 3 86 42 64 47 55 41 111 207 46.10
ม.4 324 1 78 53 46 38 33 29 46 108 33.33
ม.5 334 2 50 48 64 47 43 26 54 123 36.83
ม.6 313 1 57 42 59 46 49 20 39 108 34.50
รวม 2331 18 478 288 352 295 301 210 389 900 38.61

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 431 45 56 42 57 65 66 43 57 166 38.52
ม.2 475 37 113 79 72 53 41 39 41 121 25.47
ม.3 449 7 67 39 50 46 57 44 139 240 53.45
ม.4 322 8 62 28 32 40 54 40 58 152 47.20
ม.5 326 17 20 47 42 70 43 34 53 130 39.88
ม.6 313 4 99 53 44 40 25 20 28 73 23.32
รวม 2316 118 417 288 297 314 286 220 376 882 38.08

       ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ
ภาคเรียนที ่1  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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87 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 435 0 4 1 13 67 81 92 177 350 80.46
ม.2 476 0 9 5 13 22 64 66 297 427 89.71
ม.3 449 2 28 12 27 31 43 93 213 349 77.73
ม.4 324 0 3 4 11 15 37 67 187 291 89.81
ม.5 334 0 3 1 6 10 9 57 248 314 94.01
ม.6 313 1 4 0 3 0 3 9 293 305 97.44
รวม 2331 3 51 23 73 145 237 384 1415 2036 87.34

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 431 2 9 22 26 55 60 97 160 317 73.55
ม.2 475 10 12 16 35 43 40 74 245 359 75.58
ม.3 449 1 7 11 23 38 76 138 155 369 82.18
ม.4 322 3 5 18 51 66 179 296 91.93
ม.5 326 5 17 12 10 17 20 245 282 86.50
ม.6 313 13 17 15 29 43 75 121 239 76.36
รวม 2316 13 46 86 116 193 287 470 1105 1862 80.40

       ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ
ภาคเรียนที ่1  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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88 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 435 3 36 28 34 56 75 80 123 278 63.91
ม.2 476 0 7 9 31 47 110 134 138 382 80.25
ม.3 449 0 0 0 1 11 52 98 287 437 97.33
ม.4 324 0 0 0 16 16 61 76 155 292 90.12
ม.5 334 2 5 3 8 7 12 75 222 309 92.51
ม.6 313 1 9 10 5 17 18 21 232 271 86.58
รวม 2331 6 57 50 95 154 328 484 1157 1969 84.47

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 431 5 38 48 71 71 173 315 73.09
ม.2 475 7 8 10 9 22 37 57 325 419 88.21
ม.3 449 1 5 5 11 28 43 68 288 399 88.86
ม.4 322 4 11 77 129 71 30 230 71.43
ม.5 326 23 17 9 21 40 29 32 155 216 66.26
ม.6 313 2 4 6 8 28 64 110 91 265 84.66
รวม 2316 33 34 39 98 243 373 409 1062 1844 79.62

       ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที ่1  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ที่
ได้ระดับ

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ที่
ได้ระดับ

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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89 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 435 0 1 12 49 66 70 80 157 307 70.57
ม.2 476 1 0 0 31 91 128 130 95 353 74.16
ม.3 449 0 0 0 0 2 73 85 289 447 99.55
ม.4 324 0 0 0 0 1 15 40 268 323 99.69
ม.5 334 2 0 0 0 0 2 25 305 332 99.40
ม.6 313 0 9 6 4 3 4 10 277 291 92.97
รวม 2331 3 10 18 84 163 292 370 1391 2053 88.07

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ม.1 431 10 7 35 35 81 116 147 344 79.81
ม.2 475 21 18 18 68 92 91 167 350 73.68
ม.3 449 1 1 3 3 16 37 105 283 425 94.65
ม.4 322 1 2 14 30 48 70 157 275 85.40
ม.5 326 7 62 47 210 319 97.85
ม.6 313 1 3 1 1 47 67 193 307 98.08
รวม 2316 2 36 30 71 157 367 496 1157 2020 87.22

       ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา
ภาคเรียนที ่1  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2559

ระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวนนร

.ท่ีได้
ระดับ 3 

ร้อย
ละนร.ท่ี
ได้ระดับ

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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90 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 
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82 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 
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51 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

 

 


