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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องดำเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีกำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้
ดำเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา   
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี   

                                                             วันท่ี  ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คำนำ 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓                   
โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานท่ีดีของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕) นำผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดท้ัง
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
และเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพื้นท่ีนำไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพื้นท่ี  และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือใน
การจัดทำรายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 
                  (นายณรินทร์ ชำนาญดู) 
                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
                                                                             จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ 
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 • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 • คำนำ  
 • สารบัญ 
 • รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 25๖๒ 

๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       ๑ 
             • ข้อมูลท่ัวไป        ๑ 

• ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      ๑ 
• ข้อมูลนักเรียน        ๒ 
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓  
• ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      7  
• สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   ๑0 
• สรุปสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5  ด้าน     11 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  • มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๑๓ 
  • มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ 
  • มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑6 
  • ผลการประเมินภาพรวม                                                                18 
     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ   
  • จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา       19 
  • แนวทางการพัฒนาในอนาคต      21 
  • ความต้องการการช่วยเหลือ                21 
      • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   ๒2 
  • สรุปผลการประเมินการประเมินตนเองในภาพรวม ปีการศึกษา 2562  ๒5 
      ๔  ภาคผนวก 
      • เอกสารหลักฐานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา   ๒8 
               • ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กำหนดค่าเป้าหมาย/             ๓2 

    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์        
               • คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำ      39 

    รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 • คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 49 
     ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา 256๒   



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

ปีการศึกษา 2562 
 

 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 3,713 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 207 คน จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  มีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และ
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 วิธีการพัฒนา/หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีหลักฐาน ร่องรอยการประเมินตนเองท้ังจากกลุ่มบริหาร ฝ่าย/งาน 4 
ฝ่ายในโรงเรียน รวมถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ด้าน ICT อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ “โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เป็นโรงเรียนคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรม บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล” วิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis จากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี บริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล และวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นอย่างรอบด้านตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ภายใต้ Model กระบวนการบริหาร 2I5E  
ได้แก่  I-Teacher, I-Classroom, E-Student Care, E-Learning, E-Office, E-Library และ E-Academic แนว
ทางการพัฒนา ได้แก่ จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน พัฒนาองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เช่น กิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างครูและผู้อำนวยการ พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน (Best Practice) ประจำ
ภาคเรียน , การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและในโรงเรียน การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ เช่น กระดานอัจฉริยะทุกห้องเรียน, ส่ือ
เทคโนโลยี พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง เป็นต้น ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับ
รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น” และรางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น” 
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ และการงานอาชีพฯ 
ต้องไม่มีภาระงานหรือช้ินงานมากนัก แต่เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ ส่วน 5 กลุ่มสาระฯ หลัก ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ และ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศท่ี 2  หากต้องมีภาระงานหรือช้ินงาน ควรเป็นการบูรณาการท้ังในกลุ่ม
สาระฯ และข้ามกลุ่มสาระฯ มีระบบการนิเทศ ติดตาม ท้ังโดยกลุ่มสาระฯ และระดับบริหาร เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร, การจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการ Active Learning 



ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะ การแก้ปัญหา และการทดลอง ในรายวิชา IS1, IS2 ผ่านโครงงาน
นักเรียน และ IS3 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์, การบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก ได้แก่ การจัดมุมความรู้หรือมุมพักผ่อนในห้องเรียน การทำข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน และการนำ
ผลการนิเทศ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับกับครูผู้สอน เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
 คุณภาพผู้เรียน 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการท้ังการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ สร้างนวัตกรรม ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งพบว่าผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 รางวัล
ชนะเลิศเหรีญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่กาพย์ยานี 11  
ม.1-ม.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4 - ม.6 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 
(ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่นและสเปน) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นต้น  มีการจัดการเรียนการสอนแบบคิด
คำนวณ กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และ IS ๑ – ๓ ในลักษณะโครงงานนักเรียน   
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-
ม.3 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น รางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทักษะชีวิต  การ
ฝึกปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดเจตคติ มีสุนทรียภาพ ส่งผล
ให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รางวัล
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ม.4-6 และรางวัล
เหรียญทองรองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เนื่องในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  รางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รางวัลชนะเลิศ รายการไทยแลนด์ไพรมิสเตอร์คัพ รอบ
คัดลือกตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1 การแข่งขนัฟุตบอล
เยาวชน Thai-DenmarkU15Football Tournament รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ Sarasit Street Basketball 3 on 3 ครั้งท่ี 1 รุ่น 15 ป ี
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 กีฬาวู้ดบอล ประเภทนับจำนวนการตี ทีมหญิงในการแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 41 รอบคัดเลือกเขต 7 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 กีฬาวู้ดบอล 
ประเภทหญิงคู่ ในรายการวู้ดบอลชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 4 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ
รางวัลชนะเลิศ ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2019 ระดับภาคกลาง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เป็นต้น 



 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมผ่านกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ, คนดีศรีกาญจนา, ไม่ชิงสุกก่อนห่าม, ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน, ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด, ค่ายปลูกจิตสำนึก, กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุว
กาชาด, กิจกรรมประกันสุขภาพประกันเกรด, กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ   
 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 1 ระดับ (เป็นดีเลิศ) 
 คุณภาพผู้เรียน 
 1.  จัดกิจกรรมดาวรุ่งวิชาการ สำหรับห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนเพชรกาญจนา, ห้องเรียน
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE), ห้องเรียน English 
Program (EP), ห้องเรียน Mini English Program (MEP), ห้องเรียนเตรียมแพทย์, ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม, 
ห้องเรียนศักยภาพคณิตศาสตร์, ห้องเรียนศักยภาพวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเติมฝันพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร โดยการส่งเสริมนักเรียน
กลุ่มเก่ง และพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มกลางและอ่อนตามความสนใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1.  ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) จัด
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคปัจจุบัน โดยสำรวจความต้องการจากท้ังผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 2.  จัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังระดับกลุ่มสาระฯ 
และนิเทศโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสู่ผู้เรียน เน้นการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก นำผลการนิเทศมาพัฒนาผู้เรียน 

3. สร้างเครือข่ายข้อตกลงความร่วมมือกับท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (MOU) แลกเปล่ียนเรียนรู้
ท้ังด้านพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1.  ส่งเสริมให้ครูนำส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียน ในโรงเรียน 
หรือสถานประกอบการ หรือแหล่ง/ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 2. ส่งเสริมให้ครูนำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน
ของตนเอง 
 3.  ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมจากการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างครูและผู้อำนวยการ 
(Best Practice) ประจำภาคเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                                                    
      ลงช่ือ 
       (นายณรินทร์  ชำนาญดู) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 



หนา้ ๑ 

 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี ๖๕ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๓๔-๕๑๑-๐๖๐  
โทรสาร ๐๓๔ – ๕๑๓-๒๕๓  E-mail kanchananukroh@kn.ac.th  Website www.kn.ac.th. เปิดสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 
ปีการศึกษา 2562 5 176 2 20 4 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1 129 73 4 

ร้อยละ 0.48 ร้อยละ 62.32 ร้อยละ  35.27 ร้อยละ  1.93 
 

 

 

 

 

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี
1%

ปริญญำตรี
62%

ปริญญำโท
35%

ปริญญำเอก
2%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก



หนา้ ๒ 

 

ภาระงานสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

สาขาวิชา จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน ในแต่ละ
สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5  
2. คณิตศาสตร์ 28  
3. วิทยาศาสตร์ 34  
4. ภาษาไทย 14  
5. ภาษาอังกฤษ 32  
6. สังคมศึกษา 23  
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22  
8. พลศึกษา ศิลปะ แนะแนว ห้องสมุด 23  

รวม 181 
 

ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 3713 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับช้ันเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งส้ิน 
จำนวนห้อง  17 17 17 17 17 17 102 

เพศ ชาย 224 116 90 131 103 92 756 
หญิง 449 446 560 531 487 484 2957 

รวม  673 562 650 662 590 576 3713 
เฉล่ียต่อห้อง  40 33 39 39 35 34 37 

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับช้ัน/ปีการศึกษา 10 พ.ย.2560 10 พ.ย.2561 10 มิ.ย. 2562 
ม.1 621 529 673 
ม.2 647 616 562 
ม.3 632 637 650 

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับช้ัน/ปีการศึกษา 10 พ.ย.2560 10 พ.ย.2561 10 มิ.ย. 2562 
ม.4 583 589 662 
ม.5 523 579 590 
ม.6 502 523 576 
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๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระฯ ร้อยละ กลุ่มสาระฯ ร้อยละ 
1. ภาษาไทย 75.68 6. สุขศึกษา 99.33 
2. คณิตศาสตร์ 44.96 7. ศิลปะ 96.78 
3. วิทยาศาสตร์ 69.52 8. การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
89.82 

4. สังคมศึกษา 84.31 9. ภาษาอังกฤษ 59.82 
5. ประวัติศาสตร์ 83.94   
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2562 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2/62 จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 700 0 0 6 15 63 153 114 349 616 88.00 
คณิตศาสตร ์ 1530 1 94 224 439 302 152 97 221 470 30.72 
วิทยาศาสตร์ 2272 4 41 71 139 344 447 460 766 1673 73.64 
สังคมศึกษา ฯ 1393 0 6 9 38 143 260 257 680 1197 85.93 
ประวัติศาสตร์ 658 0 2 5 28 108 146 131 238 515 78.27 
สุขศึกษาฯ 1318 0 0 0 0 0 44 115 1159 1318 100.0 
ศิลปะ 714 0 0 0 3 8 77 126 500 703 98.46 
การงานอาชีพฯ 705 0 1 0 11 16 52 111 514 677 96.03 
ภาษาต่างประเทศ 2107 0 23 53 237 427 457 312 598 1367 64.88 
รายวิชาเพ่ิมเติม.... - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/62 จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ทีไ่ด้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 546 3 3 15 26 42 48 73 336 457 83.70 
คณิตศาสตร ์ 1361 16 79 132 228 269 226 143 268 637 46.80 
วิทยาศาสตร์ 1906 36 83 136 212 313 372 288 466 1126 59.08 
สังคมศึกษา ฯ 1092 0 0 7 20 80 127 204 654 985 90.20 
ประวัติศาสตร์ 546 0 0 0 1 47 81 66 351 498 91.21 
สุขศึกษาฯ 1094 0 0 0 0 0 2 16 1076 1094 100.0 
ศิลปะ 573 0 0 0 0 1 11 25 536 572 99.83 
การงานอาชีพฯ 582 0 0 1 3 12 47 71 448 566 97.25 
ภาษาต่างประเทศ 1808 0 93 87 141 305 317 286 579 1182 65.38 
รายวิชาเพิ่มเติม IS1 546 7 16 18 26 83 108 96 192 396 72.53 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2/62 จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 634 2 18 48 97 110 103 77 179 359 56.62 
คณิตศาสตร ์ 1590 10 114 110 280 294 244 176 362 782 49.18 
วิทยาศาสตร์ 1590 19 83 63 106 124 252 333 610 1195 75.16 
สังคมศึกษา ฯ 1902 0 11 26 53 158 220 313 1121 1654 86.96 
ประวัติศาสตร์ 634 1 18 32 57 96 98 66 266 430 67.82 
สุขศึกษาฯ 1268 0 0 0 5 4 5 13 1241 1259 99.29 
ศิลปะ 765 0 0 0 10 19 163 152 421 736 96.21 
การงานอาชีพฯ 1268 8 8 15 45 83 166 184 759 1109 87.46 
ภาษาต่างประเทศ 1473 5 22 92 242 262 229 200 421 850 57.71 
รายวิชาเพ่ิมเติม.... - - - - - - - - - - - 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2/62 จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 792 1 7 21 31 64 104 137 427 668 84.34 
คณิตศาสตร ์ 1341 47 87 76 230 227 208 152 314 674 50.26 
วิทยาศาสตร์ 2259 4 41 78 189 281 479 435 752 1666 73.75 
สังคมศึกษา ฯ 1428 0 20 23 71 109 186 284 735 1205 84.38 
ประวัติศาสตร์ 636 0 0 2 10 19 41 98 466 605 95.13 
สุขศึกษาฯ 1060 0 4 8 5 17 42 42 942 1026 96.79 
ศิลปะ 723 1 4 0 0 53 82 147 436 665 91.98 
การงานอาชีพฯ 968 10 25 21 31 36 68 118 659 845 87.29 
ภาษาต่างประเทศ 2464 38 116 191 333 438 379 318 651 1348 54.71 
รายวิชาเพ่ิมเติม.... - - - - - - - - - - - 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 2/62 จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 649 1 4 18 54 105 92 145 230 467 71.96 
คณิตศาสตร ์ 933 28 90 81 204 165 103 75 187 365 39.12 
วิทยาศาสตร์ 2327 30 92 102 217 273 307 294 1012 1613 69.32 
สังคมศึกษา ฯ 1220 0 25 39 84 93 124 171 684 979 80.25 
ประวัติศาสตร์ 571 0 22 6 18 17 45 103 360 508 88.97 
สุขศึกษาฯ 854 0 0 0 0 0 0 4 850 854 100.0 
ศิลปะ 571 0 0 0 1 1 5 46 518 569 99.65 
การงานอาชีพฯ 821 19 3 19 25 46 82 115 512 709 86.36 
ภาษาต่างประเทศ 2266 20 51 183 390 390 379 277 576 1232 54.37 
รายวิชาเพิ่มเติม IS1 571 0 0 3 11 22 102 98 335 535 93.70 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 2/62 จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 651 1 28 29 74 80 112 129 198 439 67.43 
คณิตศาสตร ์ 897 13 40 70 136 126 106 88 318 512 57.08 
วิทยาศาสตร์ 1644 20 86 59 164 247 263 223 582 1068 64.96 
สังคมศึกษา ฯ 651 1 9 7 23 151 127 98 235 460 70.66 
ประวัติศาสตร์ - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษาฯ 833 0 0 0 0 0 20 39 774 833 100.0 
ศิลปะ 567 0 2 0 7 16 29 37 476 542 95.59 
การงานอาชีพฯ 835 0 2 5 17 65 142 114 490 746 89.34 
ภาษาต่างประเทศ 2194 23 70 114 203 398 479 371 536 1386 63.17 
รายวิชาเพ่ิมเติม.... - - - - - - - - - - - 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 
 

หมายเหตุ  คะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียท้ังระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และ 
              สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปี ๒๕60 – ๒๕๖๒ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๒
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 25๖๐-256๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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 ๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 
 

หมายเหตุ  คะแนนเฉล่ียรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียท้ัง
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
  คะแนนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียท้ังระดับจังหวัด แต่ต่ำกว่าระดับ
สังกัด สพฐ. และระดับประเทศ 
            คะแนนเฉล่ียรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียท้ังระดับจังหวัด แต่ต่ำกว่าระดับ
สังกัด สพฐ. และระดับประเทศ 
  

๔) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี ๒๕60 – ๒๕๖๒ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 25๖๐-256๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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๑.6  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 659 557 100 2 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 547 430 105 12 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 634 562 69 3 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 636 502 129 4 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 571 472 83 16 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 567 494 67 6 - 

รวม 3614 3017 553 43 - 
เฉล่ียร้อยละ 100.00 83.48 15.30 1.19 - 

 
๑.7 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับช้ัน 
จำนวน นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 659 554 102 3 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 547 408 130 9 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 634 533 97 4 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 636 418 214 4 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 571 425 142 4 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 567 450 109 8 - 

รวม 3614 2788 794 32 - 
เฉล่ียร้อยละ 100.00 77.14 21.97 0.89 - 
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1.8 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 659 659 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 547 547 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 634 634 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 636 636 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 571 571 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 567 567 - 

รวม 3614 3614 - 
เฉล่ียร้อยละ 100.00 100.00 - 

 
๑.9  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น ห้องสมุด 
ห้อง

อาเซียน 
ห้อง 

Sound Lab 
ห้อง

คอมพิวเตอร์ 
ห้อง

สหกรณ ์
ห้อง
ดนตรี 

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ห้อง
ทัศนศิลป ์

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 663 - - 663 663 ๒๘ 663 ๓๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 552 ๓๕ - 552 552 - 552 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 636 ๒๙๙ - 636 636 ๔๕ 636 ๖๓๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 650 ๔๐ ๑๓๙ 650 650 - 650 ๕๗๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 580 ๓๕ ๒๖๑ 580 580 - 580 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 572 ๒๑๔ ๒๖๒ 572 572 - 572 - 
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ชัน้ ม.1 ชัน้ ม.2 ชัน้ ม.3 ชัน้ ม.4 ชัน้ ม.5 ชัน้ ม.6

663 552 636 650 580 572

0 ๓๕ ๒๙๙ ๔๐ ๓๕ ๒๑๔0 0 0 ๑๓๙
๒๖๑ ๒๖๒663 552 636 650
580 572

663 552
636 650

580 572๒๘ 0
๔๕ 0

0 0
663 552

636 650

580 572
๓๑ 0

๖๓๒ ๕๗๑
0 0

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ห้องสมุด ห้องอำเซียน ห้อง Sound Lab ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์ ห้องดนตรี ห้องปฏิบติักำรวิทย์ ห้องทศันศิลป์
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จำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับช้ัน สถานท่ี  จำนวน 

(คน) 
สถานท่ี จำนวน  

(คน) 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ พิพิธภัณฑ์ลูกเต๋า 

 จ.ปทุมธานี 
พิพิธภัณฑ์สารสนเทศและเทคโนโลยี่ 
จ.ปทุมธานี 

179 
 

45 

ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
จ.สมุทรสงคราม 
Dream World 

29 
 

678 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ พิพิธภัณฑ์ลูกเต๋า 
 จ.ปทุมธานี 
เมืองบราณ 

150 
 

551 

ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
จ.สมุทรสงคราม 

29 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 
สวนสยาม 

160 
613 

ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
จ.สมุทรสงคราม 

29 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา 
แหล่งเรียนรู้ จ.อยุธยา 
พิพิธภัณฑ์สารสนเทศและเทคโนโลยี่ 
จ.ปทุมธานี 

160 
 

33 
32 

ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
จ.สมุทรสงคราม 
พิพิธภัฯฑ์การแพทย์ศิริราช 
Dream World 

27 
 

33 
639 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
จ.สมุทรสงคราม 

28 สวนสยาม 580 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
จ.สมุทรสงคราม 

29 Dream World 577 

 

 
 

1.10  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5  ด้าน ภาคเรียนท่ี 2/62   
 1)  ด้านความสามารถในการส่ือสาร นักเรียนร้อยละ 63.69 อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
 2)  ด้านความสามารถในการคิด    นักเรียนร้อยละ 44.96 อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
 3)  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนร้อยละ 67.14 อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
 4)  ด้านความสามารในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนร้อยละ 90.11 อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

0%

50%
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ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6

179

150
45 65 28 29
29

29

29 27

678 639 577
551

160

613 580

16033

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิพิธภัณฑ์ลูกเต๋า พิพิธภัณฑ์สารสนเทศ ค่ายวิทย์สมุทรสงคราม

Dream World เมืองโบราณ แหลมผักเบี้ย

สวนสยาม ศูนย์วิทย์อยุธยา ศิริราช
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 5)  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนร้อยละ 81.55 อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
 
จำนวนผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 8 กลุ่มสาระฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด (2.5) 3139 คน 
 
จำนวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 3614 คน 
 
จำนวนผู้เรียนท่ีมีผลการการประเมิน การอ่าน คิกวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด       
3614 คน 
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ส่วนท่ี  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยดำเนินการตามงาน/โครงการ กิจกรรมท่ี
หลากหลาย มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
สอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลระดับประเทศในปีการศึกษา 2562 เช่น รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 รางวัลชนะเลิศ
เหรีญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11  
ม.1-ม.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4 - ม.6 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 
(ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่นและสเปน) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นต้น  มีการจัดการเรียนการสอนแบบคิด
คำนวณ กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การคิด การสืบเสาะ การแก้ปัญหา การ
ทดลอง) และ IS ๑ – ๓ ในลักษณะโครงงานนักเรยีน   เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 รางวัล
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ใช้
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทักษะชีวิต  การฝึกปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
กีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดเจตคติ มีสุนทรียภาพ ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ม.4-6 และรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  
รางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
รางวัลชนะเลิศ รายการไทยแลนด์ไพรมิสเตอร์คัพ รอบคัดลือกตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน Thai-DenmarkU15Football Tournament 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ Sarasit 
Street Basketball 3 on 3 ครั้งท่ี 1 รุ่น 15 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 กีฬาวู้ดบอล ประเภทนับจำนวน
การตี ทีมหญิงในการแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 รอบคัดเลือกเขต 7 ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 กีฬาวู้ดบอล ประเภทหญิงคู่ ในรายการวู้ดบอลชิงแชมป์ประเทศ
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ไทย ครั้งท่ี 4 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลชนะเลิศ ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 
2019 ระดับภาคกลาง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ผ่านกิจกรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมคนดีศรีกาญจนา กิจกรรมไม่ชิงสุกก่อนห่าม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน กิจกรรมป้องกันแก้ไขส่ิงเสพติด กิจกรรมเข้าค่ายปลูกจิตสำนึก กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ   
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรมประกันสุขภาพประกันเกรด กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีดี  จนกระท่ังได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.
6 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดีด้วย 

 

๒. ผลการดำเนินการ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด (๒.๕) จำนวน 

๒,๗๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ 
๒. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ปีท่ีผ่านมา พบว่านักเรียนมีพฒันาการสูงใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ เป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
๔. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. จุดเด่น 
๑. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 ๒. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษามากกว่า ๑ ภาษา 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
ควรพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีทักษะในการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ส่งผลใหน้ักเรียนมีผลการทดสอบสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดี (อธิบายการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดและสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมได้อย่างไร)  

 ระดับห้องเรียน  โรงเรียนมีการดำเนินงานโดยกำหนดให้นักเรียนทุกห้องเรียนจัดทำโครงงานโดย
แบ่งกลุ่ม และเลือกหัวข้อโครงงานท่ีสนใจ  ดำเนินโครงงานตามกระบวนการแบบ IS ๑ – ๓ โดยมีครูท่ีปรึกษา
ร่วมคิด ร่วมแนะนำ ช่วยเหลือ  หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มส่งรูปเล่มและนำเสนอต่อครูท่ีปรึกษาเพื่อหาตัวแทนของ
ห้องเรียนไปแข่งระดับช้ันต่อไป 
 ระดับช้ันเรียน  ตัวแทนแต่ละห้องเรียนนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่น
ของระดับช้ัน ซึ่ง ๓ ลำดับแรกจะได้รับใบประกาศนียบัตรหน้าเสาธง  
 การดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมท่ีดีของโรงเรียนทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดคำนวณ 
กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การคิด การสืบเสาะ การแก้ปัญหา การทดลอง) IS  
๑ - ๓ ในลักษณะโครงงานนักเรียน กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการสืบสวนค้นคว้า ทักษะชีวิต 
กระบวนการออกแบบ กระบวนการกลุ่ม และเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสำคัญ โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 



หนา้ ๑๕ 

 

นำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษา ท่ีสอง 
เป็นผู้มีทักษะในการใช้ชีวิต 
 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑.วิธีดำเนินการพัฒนา 

 มีกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ใช้ ระบบ PDCA ในกระบวนการบริหารและการจัดการ เน้นทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น กำหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองต่อไป ส่งผลผู้บริหารของโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ได้รับรางวัล เช่น รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) และรางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น” 
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) 

๒. ผลการพัฒนา 

๒.๑ โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ การพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดขอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลัก       
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผล
ให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

 

๓. จุดเด่น 
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้น

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยได้พัฒนาโรงเรียนเป็น I-School (Intelligence School) 
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  

มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในทุก ๆด้าน 
เช่น  

- กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานสารบรรณ) 
- กลุ่มบริหารวิชาการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
- กลุ่มบริหารงบประมาณ (หน่วยเบิกตรง) 
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (สถานศึกษาสีขาวต้านยาเสพติด) 

 

๔. จุดควรพัฒนา 
ควรพัฒนาด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ในงานด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. กระบวนการและผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการดำเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย โรงเรียนใช้ ๒ หลักสูตรภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  และหลักสูตรมาตรฐานสากล  โรงเรียนมีคู่มือการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฯ คู่มือการ
วัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรตามสาระการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ 
จัดทำคำอธิบายรายวิชา ออกแบบโครงการสอน (Course Syllabus) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
นำไปใช้ได้จริง จัดทำส่ือเทคโนโลยี/ส่ือประสมประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ หลักสูตร SMTE , MEP , EP, EIS , Gifted โครงการภาษาต่างประเทศท่ีสอง  โครงการเพชรกาญจนา 
โครงการทวิศึกษา โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม ๓ รูปแบบ ได้แก่ นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ นิเทศข้ามกลุ่มสาระ
ฯ และนิเทศโดยผู้บริหาร มีการจัดนิทรรศการวิชาการ (Open House) เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
นำเสนอ/ ประกวดแข่งขันผลงานครูท่ีเป็นเลิศท้ัง ๘ กลุ่มสาระฯ จัดประกวดโครงงานของนักเรียน  ตลอดจน
เปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชน  โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผล
กิจกรรม 
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๒. ผลการดำเนินงาน 
 ความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ประกอบการสอน 
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนในลักษณะ Best Practice และนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมชุมนุมในรูปแบบโครงงานเปิด
โอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานและมีรางวัลเป็นส่ิงเร้า และครูจัดให้มีการประกวด Best Practice ภายใน
โรงเรียนและมีรางวัลจากฝ่ายบริหารเป็นส่ิงเร้าเช่นกัน มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกิจกรรมทัศนศึกษาและการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน เช่น ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเรื่องดนตรีไทย ผู้ฝึกสอนกีฬา นิมนต์พระจากวัด มาให้เสริมสร้างในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาความรู้ความสามารถนักเรียน เช่น ร่วมมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เป็นต้น 
 

๓. จุดเด่น 
ครูมีความรู้สามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี มีความขยันอดทนมุ่งมั่นท่ีจะ

พัฒนาวิชาชีพตนเองเพื่อศิษย์ 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนมนีวัตกรรมท่ีดีท่ีสุดของตนเอง  
 

๔. จุดควรพัฒนา 
ครูมีปริมาณงานนอกเหนือจากการสอนเป็นจำนวนมาก 

          ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๑๘ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  (มาตรฐานท่ี ๒+๓ = มาตรฐานที่ ๑) 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 
จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินโดยภาพรวม สรุปว่าอยู่
ในระดับดีเลิศ  ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  ท้ังนี้ สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการ
ประเมนิอยู่ในระดับดีเลิศ  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ ไขงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษา
ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีเลิศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาในระดับดีเลิศ  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้น
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม 
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั้นตอน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ  
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดี 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถในการคิด
คำนวณ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดีเลิศ และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะเป็นไปตามท่ีสถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจน    
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ส่วนท่ี ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษา จะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้ด้วยตนเอง
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สามารถ
ส่ือสารภาอังกฤษได้ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 

 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปราย 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้ง
พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้มีผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ให้สูงกว่าระดับชาติ  ผู้เรียนในทุกระดับช้ันยังต้อง
ได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดี ต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี สนับสนุนเรื่องการพัฒนาครูให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพเป็นอย่างมาก 
     ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  ใช้เทคนิคการประชุมอย่างหลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เป็นต้น รวมท้ังใช้กระบวนการ PLC 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้อง
กับผล  
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
      ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ ผู้ เรียนมี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการ
จัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 
       ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้โดยเน้นทักษะ
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง มีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในจัดการ
เรียนรู้  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ครูทุกคนมีผลงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ท่ี
ได้รับการตรวจและประเมินผลงาน พร้อมท้ังได้รับ
คำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัย  ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน  
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 
     ๑) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิด
สังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาตนเอง  
     ๒ ) ครูค วร จัดกิ จก รรมพัฒ นาผู้ เรียน ให้ มี
พฤติกรรม และทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่
ห ล ง ให ล กั บ ค่ า นิ ย ม ต่ า ง ช า ติ  จ น เกิ ด ก า ร
ลอกเลียนแบบ  ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
     ๓) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีและมีวิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ี
หลากหลาย คำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมท้ังพัฒนา
ส่ือ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
     ๔) ครูควรจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธี ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา
แต่ละวิชา  
     ๕) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมาก
ขึ้น 
     ๖) ครูควรแสดงข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพื่อนักเรียนจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 



หนา้ ๒๑ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น  
 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการ
วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับ มอบหมาย ติดตาม
ผลการน่าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของขุมซน 
 ๕. การมุ่งให้บุคลากรทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีและพัฒนางานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนโดยตรง เพื่อส่งเสริมภาระงานของตนเอง ผู้เรียน และหน่วยงานให้มากขึ้น 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. ด้านการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. ด้านการสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน  O-
NET 
 ๓. ด้านงบประมาณ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนบุคลากรและนักเรียนจำนวน
มาก ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุก ๆด้าน 
 ๔. ด้านอาคารสถานท่ี ด้วยข้อจำกัดของพื้นท่ีกับจำนวนนักเรียนยังไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาใน
ด้านการเรียนการสอน 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หนา้ ๒๒ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน

ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จำนวน 
นักเรียน/ 
จำนวน 

คร ู
ทั้งหมด 

ระดับ 
ที่ได้/ร้อย

ละ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

สรุป   3.91 
78.38 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                                       3.91 
                                                                                                                78.29 

4 ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   3.77 
75.33 

4 ดีเลิศ 

    1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

2521 3653 3.45 
69.00 

3 ดี 

    1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

2594 3653 3.55 
71.00 

3 ดี 

    1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3068 3653 4.20 
84.00 

4 ดีเลิศ 

    1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2849 3653 3.90 
78.00 

4 ดีเลิศ 

    1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2740 3653 3.75 
75.00 

4 ดีเลิศ 

    1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการ
ทำงานมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

2740 3653 3.75 
75.00 

4 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   4.04 
81.25 

4 ดีเลิศ 

    1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

2995 3653 4.01 
82.00 

4 ดีเลิศ 

    1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย 2849 3653 3.90 
78.00 

4 ดีเลิศ 

    1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

2886 3653 3.95 
79.00 

4 ดีเลิศ 

    1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 3141 3653 4.30 
86.00 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                                     4.05 
                                                                                               80.67 

4 ดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

187 208 4.50 
88.00 

4 ดีเลิศ 

2.2 มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 156 208 3.75 
75.00 

4 ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

156 208 3.75 
75.00 

4 ดีเลิศ 



หนา้ ๒๓ 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 จำนวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่
ในระดับ  
3 ข้ึนไป 

จำนวน 
นักเรียน/ 
จำนวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ระดับ 
ท่ีได้/ร้อย
ละ 

  เทียบ 
  ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 166 208 3.99 
80.00 

4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

181 208 4.35 
87.00 

4 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

164 208 3.94 
79.00 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ            3.78 
                                                                                                                 76.20 

4 ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

148 208 3.56 
74.00 

3 ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

177 208 4.25 
85.00 

4 ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 156 208 3.75 
75.00 

4 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

146 208 3.75 
75.00 

4 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

150 208 3.61 
72.00 

3 ดี 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย  3.91 (ร้อยละ 78.38) 
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1  ระดับ 2   ระดับ 3   ระดับ 4          ระดับ 5 
          (กำลังพัฒนา)       (ปานกลาง)       (ดี)      (ดีเลิศ)            (ยอดเย่ียม) 
 
 
 
       ลงช่ือ                                        
         (นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์) 
                                                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ   
           (นายณรินทร์ ชำนาญดู) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
              จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



หนา้ ๒๔ 

 

คำรับรองผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพของ สพม.8  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ได้ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

             เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย    
 

                                                                                                                                                              
                                                        (นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง) 

               ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
                สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

            วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

รายช่ือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพของ สพม.8  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
ลำดบัที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง ครโูรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์               
๒. นางนิตยา เศษวิกา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษ ี

 
 
 

วัน/เดือน/ปี  ท่ีเข้าประเมิน ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๒๕ 

 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ ดีเลิศ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับดี ระดับดีเลิศ ✓ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี ระดับดีเลิศ ✓ 
    1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

ร้อยละ 65.00 ร้อยละ ๖๙.00 ✓ 

    1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 70.00 ร้อยละ ๗๑.00 ✓ 

    1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75.00 ร้อยละ ๘๔.00 ✓ 
    1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 80.00 ร้อยละ ๗๘.00  

    1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70.00 ร้อยละ ๗๕.00 ✓ 
    1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงานมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 68.00 ร้อยละ ๗๕.00 ✓ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  
    1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 80.00 ร้อยละ ๘๒.00 ✓ 
    1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย ร้อยละ 70.00 ร้อยละ ๗๘.00 ✓ 
    1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 78.00 ร้อยละ ๗๙.00 ✓ 

    1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 86.00 ร้อยละ ๘๖.00  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา   

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ✓ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 88.00 ร้อยละ ๘๘.00  
2.2 มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 68.00 ร้อยละ ๗๕.00 ✓ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 70.00 ร้อยละ ๗๕.00 ✓ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ ๘๐.๐๐  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 87.00  ✓ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 79.00 ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๒๖ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ✓ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 74.00 ✓ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 85.00  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 75.00  ✓ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 75.00 ✓ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 68.00 ร้อยละ 72.00 ✓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๒๗ 

 

ส่วนท่ี  ๔  ภาคผนวก 
 

  - เอกสารหลักฐานผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา 
  - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กำหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 - คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 - คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
       โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๒๘ 

 

เอกสารหลักฐานผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

โครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบายจุดเน้น 
โครงการสง่เสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน 
กิจกรรมเพชรภาษาไทย 
กิจกรรมอ่านไทยด้วยใจศิลป์ 
กิจกรรมเขียนดีมีเสน่ห์ 
กิจกรรมวัยใสใส่ใจวรรณคดี 
ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาท่ี2 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน เขียน 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

โครงการสง่เสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้
และมีความสามารถในการคิด/กิจกรรม
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 
กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร ์
กิจกรรมค่ายบูรณาการคณิต วิทย์ 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการ 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

กิจกรรมชุมนุมในลักษณะโครงงาน
นักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนา
ทักษะตามศักยภาพผู้เรียน 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการอบรมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางเทคโนโลยี 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้าน
หุ่นยนต์เพ่ือการแข่งขันต่างๆ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
รางวัลที่นักเรียนได้รับ 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และวิจัย/กิจกรรมค่ายวิชาการต่างๆ 
กิจกรรมแข่งขัน best practice ครู 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้น 
ม.๑ - ม.๖ 
- ผล O-Net 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา
ต่อและอาชีพ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีสู่สากล 
กิจกรรมพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ด้านอาชีพในท้องถ่ิน 

- สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 
 



หนา้ ๒๙ 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

 

โครงการสง่เสริมเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้าง
พฤติกรรม 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการป้องกันสิง่เสพติดใน
สถานศึกษา 
โครงการสร้างแรงบันดาลใจ 
โครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 

- บันทึกการทำความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
- บันทึกโฮมรูม 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็น
ไทย 

โครงการคุณธรรม สพฐ./ศาสตร์
พระราชา 
โครงการสง่เสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมสอบธรรม
ศึกษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรม
วันสำคัญของสถาบันพระมหากษตริย์ 
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม
การเรียนรู้นอกสถานที่ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของนักเรียน 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันสำคัญ
ต่างๆ 
- สรุปผลการจัดกิจกรรมต่างๆ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้าง
พฤติกรรม 
โครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 
โครงการประกันสุขภาพประกันเกรด 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีสู่สากล 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
- รายงานกิจกรรม/โครงการ 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โครงการสง่เสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายใน 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และกำลงัใจ
นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมค่ายนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางนาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย 
สากล 

- แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 



หนา้ ๓๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 

- มาตรฐานของโรงเรียน 
- แผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ
ประจำป ี
- สารสนเทศโรงเรียน 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โครงการสง่เสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- คู่มือการบริหารโรงเรียน 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และวิจัย 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
- สรุปผลการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพ 
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาครู 8 กลุ่มสาระฯ 5 กลุ่มงาน 1 
โครงการพิเศษ 
โครงการศึกษาดูงานทั้งโรงเรียน 
โครงการสง่เสริมและพัฒนาตนเองและ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
-สรุป/รายงายผลการประชุมปฏิบัติการ 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โครงการสง่เสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู ้
กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่าๆ 

- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ห้องพัฒนาทาง
ภาษาท่ี 2 ห้องอาเซียน ห้อง Sound 
Lab ห้องสหกรณ์ ห้องดนตรี ห้อง
นาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการิทยาศาสตร ์

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาบริหารเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายกับนักเรียน Wifi 
Zone  
โครงการซซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อสอบ 
โครงการอบรมพัฒนาครูภายในองค์กร
ด้านเทคโนโลยี 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
Student Card 
โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
-Website สถานศึกษา 
-อินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุม ทุก
อาคาร 

 
 
 
 
 



หนา้ ๓๑ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการนิเทศการจัดการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-โครงงาน 
-ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 
-บันทึกการนิเทศ 

๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โครงการอบรมพัฒนาครูภายในองค์กร
ด้านเทคโนโลยี 
กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

๓. มกีารบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการสง่เสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 
โครงการซซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อสอบ 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- บันทึกผลหลังการสอน 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

-ข้อมูลสารสนเทศ 
-แผนปฏิบัติการประจำปี 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-มาตรฐานการศึกษา 
-รายงาน SAR 
-รายงานการประชุมอบรม 
-PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
เร่ือง  การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

 

ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส่ังเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 
2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็น 3 
มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นท่ีสำคัญ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
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  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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                        (นางลำใย  สิริเวชชะพันธ์) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                       โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
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ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
เร่ือง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

 
โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ส่ังเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล
และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
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                                                                             (นายณรินทร์  ชำนาญดู) 
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
 

         

                             
 

                        (นางลำใย  สิริเวชชะพันธ์) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                       โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
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ตารางกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายความสำเร็จ ปี 2562 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับดี 

    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

ผู้เรียนร้อยละ 65 ได้ระดับดีข้ึนไป 

    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ 65 ได้ระดับดีข้ึนไป 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้ระดับดีข้ึนไป 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 88 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 70 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 70 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี ร้อยละ 90 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 85 ปฏิบัติอยู่ในระดับยอดเย่ียม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 70 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ร้อยละ 70 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 70 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 70 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีข้ึนไป 



หนา้ ๓๖ 

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

เรื่อง  กำหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ (๑) กำหนดให้โรงเรียนกำหนด
มาตรฐานการศึกษาข้ึน และข้อ ๑๕ ได้กำหนดว่ามาตรฐานการศึกษาต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จึงกำหนดอัตลักษณ์ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายซึ่งเป็นจุดเน้นตาม
กลยุทธ์ระดับองค์กร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ ท่ีจัดต้ังให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพตามภารกิจดังกล่าว 
โรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน  ท้ังนี้เพื่อสถานศึกษาจะมุ่งจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นไปตามจุดเน้นกลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 

 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ได้กำหนดอัตลักษณ์ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นจุดเน้นตาม
แนวทางการดำเนินงานตามกลยุทธ์ การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ในหัวข้อ  
 

“ลูกกาญจนาเป็นผู้นำทางสังคม” 
 
 และกำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ 

“มีคุณธรรม นำวชิา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 
 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยนักเรียนต้อง SMART ได้แก่ 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

๑. ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้คงแก่เรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน - S (Scholarly) 

๒. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีศีลธรรม - M (Moral) 

๓. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีภาพลักษณ์งดงาม  สุขภาพดี น่ารัก - A (Appearance) 
๔. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี - R (Relationship) 
5. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี - T (Technology) 

 
 
 
 



หนา้ ๓๗ 

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้วยการบริหารจัดการ ได้แก่ 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

๑. 
ด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ 

๒. นักเรียนทุกคนลงเวลามาและเวลากลับ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์   
๓. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ท 

๔. นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. 
ด้านครูผู้สอน 

ครูทุกคนสามารถใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์  ส่ือการสอน Multimedia  ท่ีหลากหลายและ
สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Tele-Teachingได้ 

๒. ครูสามารถกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้แบบผสมผสานระหว่างกระดานอิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง avcc ผ่านโปรแกรม  VOD-Picture   
จากเครื่อง Data-Center 

๑. 

ด้านการบริหารจัดการ 

โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning ภายในโรงเรียน  
โดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ มีรูปแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ท  

๒. โรงเรียนมีระบบการส่ือสารด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยระบบสำนักงานอัตโนมัติ  
๓. โรงเรียนให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุด Digital และการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

   

 

ท้ังนี้ให้มีผลการดำเนินงาน  ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  6 ธันวาคม ๒๕๖1 

                                                                                
 
                                                                         
                                                                                  (นายณรินทร์  ชำนาญดู) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
 

                                                                                     
  

        ( นางลำไย  สิริเวชชะพันธ์ ) 
                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



หนา้ ๓๘ 

 

การให้ความเห็นชอบ 
เร่ือง  กำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖1 
ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี 

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

ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาญจนานุ เคราะห์  จังหวัด
กาญจนบุรี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖1  เมื่อวันท่ี  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖1  ได้พิจารณาเรื่องการ
กำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนั้น 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นชอบให้ดำเนินการกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ได้ตามประกาศ 

 
 

                                                                                     
  

        ( นางลำไย  สิริเวชชะพันธ์ ) 
                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๓๙ 

 

 

คำสั่งโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
ที่  131 / 2562 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562  

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

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ   และประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา ๓๑  ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย 
แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนานเุคราะห์ 
เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ จึงขอแต่งต้ัง คณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี  พัฒนางาน  
และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
   นางลำใย สิริเวชชะพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประธานกรรมการ 
            นายนพดล สงวนพันธ์     กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
            นางสาวจิราภรณ์ ฉิมอ่อง     ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการอำนวยการ 
            นายณรินทร์   ชำนาญดู           ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์         ประธานกรรมการ 
            นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษไ์พฑูรย์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         รองประธานกรรมการ 
            นายวุฒิชัย     หอวรรธกุล        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไ                       กรรมการ 
             นายพรศักดิ์ เรืองพยุงศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล   กรรมการ 
            นายสุวิจักขณ์    สาระศาลิน      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน          กรรมการ 
            นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
            นางสาวยุพิน  กระต่ายทอง        หัวหน้างานสารสนเ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
             นางสาวสมาพร  หัสชัย     ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หนา้ ๔๐ 

 

             นางสาวจินตนา ลิเล่ิม               ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ   ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   1. ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนการดำเนินงาน 
            2. ประสานงาน  และ แก้ไขปัญหา อุปสรรคให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
            3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบปฏิบัติและพัฒนางานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
ให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
                   นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร ์  ประธานกรรมการ 
                   นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ  รองประธานกรรมการ 
                   นางสาวศิริพร คล่องจิตต์  รองประธานกรรมการ 
         นางสาวศิรินภา    เกตุพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางสุวนี  บุญน้อม  นางรำเพย อนันต์ชัยลิขิต  นางเพ็ญจันทร์  ไชยคำวัง 
นางสาวอังศุวีร์ ชาญประเสริฐ นางสาวจิระนันท์ จับใจ  นายรุจิกร ตุลาธาร 
นางสาวบุญยาพร เคนไชยวงค์ นางสาวปรียานุช ธะนะฉัน นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งกริม 
นางสาวกาญจนา ภูวประภาชาติ           
 นางสาวโกศล  แป้นเขียว  นางสาวบุพกานต์ ศรีโมรา  นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัด 



หนา้ ๔๑ 

 

 นางไพเราะ มาตะราช  นางสาวลาวัณย์ เนตรสว่าง นายพีรพัฒน์ มนัสกุล 
 นางสาวอัชปาณี ชนะผล  นางกนกวรรณ ขวัญอ่อน  นางสาวยลดา กิวงพรม 
 นางสาววิรัญดา รัตนวิเชียร นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วง  นายอรรพงษ์ ศรีท้าว 
 นางสาวปัญชลี ลำดวล  นางสาวกมลรัตน์ ยอดศรีเมือง นายอดิศร สุริยะคำวงษ์ 
 นางสาวกันยากร นิลกิจ  นางสาวนาทชนก เขม้นเขตกิจ นางสาวพิชญ์สุดา จำปาสัก 
 นายภพธรรม สุขเจริญ  นางสาวศศินันท์ ขึ้นทันตา  นางสาวสุภัทริภา ทองจีน 
 นางสาวติณนภา เสน่หา  ว่าท่ี ร.ต.ปิยะวรรณ เริงเขตการณ์ นางสาวณัฐณิชา กาญจนสินธ์ 
 นางสาวบุญรักษา คงทน  นางสาวแพร พ่อสิงห์  นางสาววราภรณ์ คำลอย 
 นางสาวณัฎฐนิช วางที  นายประสพสุข ศรีนรสิทธิ์  นางสาวศุภรดา ชุติพงศ์ชยุต 
 นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย นายสาธิต อุตสาหะ  นายอัษฎาวุธ สุขสวัสด์ิ 
 นายสุทัศน์ บุญวัย  นางสาววันดี เพชรสหาย  นางสาวสามชม หอมจันทร์ 
 ว่าท่ี ร.ต.จรรยา เลิศมณีทวีทรัพย์ นางสาวถีระจิต บุญเจริญ  นายชนบดี เหลืองสด 
 นางสาวณัฐกานต์ เฉลิมกุล นางสาวนุชจิรา ปิ่นแก้ว  นางเหมือนชนก เมืองวงศ์ 
 นางประดับพร คูณทวีพาณิชย์ นางสาวนัฐทินี สุขวงษ์  นางสาวพลอยรุ้ง ศรีแย้ม 
 นางสาวกมลชนก บุญวาส  นางสาวมิรันตรี กลัดเล็ก  นางสาวจันทนา บุญญรักษ์
ธัญญา 
 นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์ นางสาวพัชธิดา ศิลยานันท์ นายปณิธาน พุ่มเหมือน 
 นางสาวไพลิน สืบเรือง  นางสาวหะวอ โต๊ะเถ่ือน  นางสาวนภาภางค์ ครุฑากุล 
 
ประเด็นพิจารณา 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
                              ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
                   นางสาวปาณิสรา ลัดดากุล  ประธานกรรมการ 
                   นางสาวศิริพร คล่องจิตต์  รองประธานกรรมการ 
         นางสาวจำเนียร นิลพวง   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นายเสรินทร์ แสวงทรัพย์  นายสมนึก มีน้อย  นางสาวสุทธิรัตน์ ธีรวิวัฒน ์
นางสาวกนกวรรณ ดีประเสริฐ นายพรชัย ทวีคูณ  นายสามารถ หงส์ทอง 
นางสาวน้ำทิพย์ หนูนันท์  นางสาวสุพรรณี ธนวิริยพันธุ ์ นางสาวศุภัสรา ด้วงปลี 
นางสาวอรพรรณ เทพฑิตย์ นางสุภาวดี สืบเนียม  นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ ์
นายสันติ สีมา   นางสาวพจนา พลชัย  นางสาวนลิน บุณยปรรณานนท์ 
นางสาววิชยารัตน์ ลิมทโรภาส นายกิจติพงษ์ หอมเย็น  นางสาวนรรฐพร เจริญจาด 
นางสาวชลธิชา ศรีนวล  นางสาววิภาดา พงษ์สระพัง นางสาวอภิญญา ใจช้ืน 
นายโกวิทย์ มีเย็น   นางสาวกรรณิการ์ สุขกรม  นางนิรมล กิตติมานิตกุล 
นายสิลารัฐ อรุณธัญญา  นางสาวอุทัยวรรณ ขุนแสน นางสาวณัฐธิดา ช่วงชัย 
นายสรชัย จันทร์ที  นางสาวภัทรนันท์ ยอดคำ  นางสาวอัญชิสา มงคลสมัย 
นางสาววรรณวีร์ เหมือนประยูร 
นางสาวณัฎฐนิช วางที  นายประสพสุข ศรีนรสิทธิ์  นางสาวศุภรดา ชุติพงศ์ชยุต 
 นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย นายสาธิต อุตสาหะ  นายอัษฎาวุธ สุขสวัสด์ิ 



หนา้ ๔๒ 

 

 นายสุทัศน์ บุญวัย  นางสาววันดี เพชรสหาย  นางสาวสามชม หอมจันทร์ 
 ว่าท่ี ร.ต.จรรยา เลิศมณีทวีทรัพย์ นางสาวถีระจิต บุญเจริญ  นายชนบดี เหลืองสด 
 นางสาวณัฐกานต์ เฉลิมกุล นางสาวนุชจิรา ปิ่นแก้ว  นางเหมือนชนก เมืองวงศ์ 
 นางประดับพร คูณทวีพาณิชย์ นางสาวนัฐทินี สุขวงษ์  นางสาวพลอยรุ้ง ศรีแย้ม 
 นางสาวกมลชนก บุญวาส  นางสาวมิรันตรี กลัดเล็ก  นางสาวจันทนา บุญญรักษ์
ธัญญา 
 นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์ นางสาวพัชธิดา ศิลยานันท์ นายปณิธาน พุ่มเหมือน 
 นางสาวไพลิน สืบเรือง  นางสาวหะวอ โต๊ะเถ่ือน  นางสาวนภาภางค์ ครุฑากุล 
                        
ประเด็นพิจารณา 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                   นางสาวสุทธิรัตน์   ธีระวิวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
                   นางสาวจีระนันท์  จับใจ   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางสาวอังศุวีร์ ชาญประเสริฐ นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์  นายพีระพงษ์ ประเสริฐสังข์ 
นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม  นาย ส.สยมภู จุ้ยทอง   
 
ประเด็นพิจารณา 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                   นายปริญญา เหลืองแดง  ประธานกรรมการ 
                   นายอลงกรณ์ สาเล็ก   รองประธานกรรมการ 
                   นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางศรีรัตน์ ศิริโฉม  นางสาวนิสากร ล้อถาวร  นางสาวนฤมล จับจิตต์ 
นางสุปราณี ทยานรรธนะ  นางสาวชนกชนม์ มีน้อย  นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์ 
นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์ นางสาวศศินันท์ หนองกุ่ม 
นายศุภกร  สงคราม    นายปวร บุนนาค   นางสาวเพ็ญนภา ปุยสุวรรณ 
นายนวพล บุญประเสริฐ  นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ประเสริฐ 
   
ประเด็นพิจารณา 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                   นางสาวนฤมล จับจิตต์   ประธานกรรมการ 
                   นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย  รองประธานกรรมการ 
         นางสาววรรณวีร์   เหมือนประยูร  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์ นางศิริพร  คล่องจิตต์  นางสาวปาณิสรา ลัดดากุล 
นางสาวสุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์ ว่าท่ี ร.ต.เกษม วรรณะ  นางจิตรมนัส เนียมเนตร 
นางเนาวรัตน์ สาระศาลิน  นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ  
 
ประเด็นพิจารณา 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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                   นางเนาวรัตน์      สาระศาลิน  ประธานกรรมการ 
                   นางวารี  พรหมมา  รองประธานกรรมการ 
                   นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางอัญชัน เดชมา  นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์ นางปราณี บุญทวีบรรจง 
นางสุรภา  เดชพงษ์  นางศรีไว  มหาพรหม  นางงามนิตย์ แก้วด้วง 
นางสาวฉันทนา สมบัติ  นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม  นาย ส.สยมภู  จุ้ยทอง 
นางสุรีรัตน์  ยอดทอง  นางสาวเกษร ศรีบูรณากาญจน์ นางสุนีย์ บุญราช 
นางกัลยาณี  จารุจินดา  นางสาววลีภรณ์  พูลยิ่ง  นางสาวออนอุมา หกประเสริฐ 
                                
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด 
                   นางภาวดี  จิตตามัย   ประธานกรรมการ 
                   นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ ์  รองประธานกรรมการ 
                   นางสาววันดี เพชรสหาย  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นายโกวิทย์  มีเย็น  นางสาวชนกชนม์   มีน้อย  นางสาววิภาดา พงษ์สระพงั
 นางสาวพัทรินยา สืบจากอินทร์ ว่าท่ี รต.จรรยา เลิศมณีทวีทรัพย์   นางเพ็ญจันทร์ ไชยวังคำ 
          นายอเนก  โพธิ์ทอง  นางสาวชลธิชา  ศรีนวล  นางสาวปัญญ์ชลี ลำดวล 
  นางสาววิรัญดา  รัตนวิเชียร นายไพศิษฐ์  ทองบันเทิง  นางสาวมลิสา สุขวงษ์
จันทร์ นางสาวจันทนา บุญยรักษ์ธัญญา นางสาวอัญมณี หนองกุ่ม   
                    
ประเด็นพิจารณา 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
                   นางสาวสุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน ์ ประธานกรรมการ 
                   นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร  รองประธานกรรมการ 
         นายชัยวิรัตน์ ล้ิมเรืองอนันต์  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางชุติมา รักอาชา  นายพงศกร ชูช่ืน   นางสาววรรณภา งอกนาวัง 
นางสาวเนืองนิตย์ มหามาตร์ นางสาวมลธิวา สิงขรรักษ์  นางวิมพ์วิภา ไทยพุทรา 
นางสาวพัทรินยา สืบจากอินทร์ นางสาวภัทรา นาคโสภณ  นายอรรภพร จันทร์จำรูญ 
นายอเนก โพธิ์ทอง  นางสาวนฤมล แย้มลา  นายณัฐชนนท์ ยงทรัพย์อนันต์ 
นางสาวฐิติพร โสดสง  นางสาวระพีพรรณ สันติสงวนศักดิ์ นางสาวมลิสา สุขวงษ์จันทร์ 
นายปราโมทย์ สังข์ทอง  นางสาวพิชญา ชาญณรงค์  นางสาวสมรัตน์  มาเอี่ยม 
นายอิสรภาพ เพชรนาดี  นางสาวออนอุมา นุษพรรณ์ 
นายบันเทิง เหมือนชู  นายธาดาธร  ประเสริฐกุล  นางศิรินาถ เหลืองสด 
นายสถิตสถาพร สังกรณีย์  นางสาวพุทธวรรณ  มงคล  นางสาวประภัสสร วงษ์สนิท 
นายชาญณรงค์ นุษพรรณ์  นายนภปฎล เงินบาท  นายสมชาย สระทองคำ 
นายชาญชัย นรมาตร 
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ประเด็นพิจารณา 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                   นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ ์  ประธานกรรมการ 
                   นางสาวบุพกานต์ ศรีโมรา   รองประธานกรรมการ 
                   นายเอนก  โพธิ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางสุปราณี  อุทยานวรรธนะ นายธดาธร  ประเสริฐกุล  นายประวิทย์ ไทยพุทธา   
         นายอัษฎาวุธ  สุขสวัสด์ิ  นางสาวสุพรรณี  ธนวิริยพันธ์ นางสาวลาวัณย์ เนตรสว่าง 
 นางสาวอัชปาณี ชนะผล  นางกนกวรรณ ขวัญอ่อน  นางสาวยลดา กิวงพรม 
 นางสาววิรัญดา รัตนวิเชียร นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วง  นายภพธรรม สุขเจริญ 
 นางสาวศศินันท์ ขึ้นทันตา  นางสาวสุภัทริภา ทองจีน  นางสาวติณนภา เสน่หา 
 ว่าท่ี ร.ต.ปิยะวรรณ เริงเขตการณ์ นางสาวณัฐณิชา กาญจนสินธ์ นางสาวบุญรักษา คงทน 
 นางสาวแพร พ่อสิงห์  นางสาววราภรณ์ คำลอย 
 

ประเด็นพิจารณา 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
                   ว่าท่ี ร.ต.เกษม วรรณะ   ประธานกรรมการ 
                   นางสาววารี  พรหมมา  รองประธานกรรมการ 
                   นายประวิทย์ ไทยพุทธา  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางวลัยพรรณ  จันทร์หอม               นายสมเจต  บุญมี  นายสันต์  พรหมผลิน                    
นายชนินทร์เดช  กุลสุวรรณ      นายศิริชัย ตรีตรานนท์ นายไพศิษฐ์  ทองบรรเทิง   
           นายทศพร กาติมาอัศจรรย์      นายสันทัด นิลรอด  นางสาวเกษร ศรีบูรณา
กาญจน์ 
 นายเกีรติชัย ดอกพรม       นายนางสาวศุภิริ แต้มทอง นางสาวออนอุมา หกประเสริฐ 
   

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณา 
          ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
          2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
          ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
          ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
ให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณา 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
                   นางสาวสมทรัพย์ อติชาติบุตร  ประธานกรรมการ 
                  นางสาวสุทธิรัตน์ ธีระวิวัฒน์           รองประธานกรรมการ 
                   นางสาวสมาพร  หัสชัย                กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางสาวนฤมล จับจิตต์  นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์ นางศิริพร  คล่องจิตต์  
นางสาวปาณิสรา ลัดดากุล นางสาวสุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์ ว่าท่ี ร.ต.เกษม วรรณะ  
นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร นางเนาวรัตน์ สาระศาลิน  นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิรินางสาว
จินตนา ลิเล่ิม                นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ     นางสาวยุพิน  กระต่ายทอง 
นายภพธรรม สุขเจริญ  
 
ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                   นางสาวสมทรัพย์   อติชาติบุตร  ประธานกรรมการ 
                   นายกิจติพงษ์        หอมเย็น  รองประธานกรรมการ 
         นางสาวจินตนา       ลิเล่ิม   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางสาวนฤมล จับจิตต์  นางสาวสุทธิรัตน์ ธีระวิวัฒน์  นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์นางศิริพร  
คล่องจิตต์  นางสาวปาณิสรา ลัดดากุล นางสาวสุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์ 
ว่าท่ี ร.ต.เกษม วรรณะ  นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร นางเนาวรัตน์ สาระศาลิน  
นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ นางสาวจินตนา ลิเล่ิม               นางสาวสมาพร หัสชัย   
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ    นายภพธรรม สุขเจริญ  นางสาวนิรมล กิตติมานิตกุล 
นางสาวถีระจิต บุญเจริญ  นางสาวพัชรี หรีหร่อง  นางสาวสวรรค์ จาะรี  
นางสาววิภารัตน์ จันทร์ฤทธิ์ นางสาวศศินันท์ หนองกุ่ม  นางสาวสาวิกา อำไพกูล 
      

ประเด็นพิจารณา 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                   นางสาวสุทธิรัตน์ ธีระวิวฒัน ์  ประธานกรรมการ 
                   นางสาวนฤมล จับจิตต์   รองประธานกรรมการ 
                   นางสาวปรียานุช  ธะนะฉนั  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์ นางศิริพร  คล่องจิตต์  นางสาวปาณิสรา ลัดดากุล 
นางสาวสุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์ ว่าท่ี ร.ต.เกษม วรรณะ  นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร 
นางเนาวรัตน์ สาระศาลิน  นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ นางรำเพย อนันต์ชัยลิขิต                
นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย นางสาวสุภาพร พันธ์พุฒ  นางสาววรรณิภา บัวบาน  
นางสาววีร์สุดา กองศรี  นายทรงพล วัดจินดา  นางสาวชลนิดา พยาบาล 
                    
ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
                   นางสาวน้ำทิพย์ หนูนันท์   ประธานกรรมการ 
         นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางสาวอภิญญา ใจช้ืน  นายอรรถพร จันทร์จำรูญ  นางสาวกมลชนก บุญวาส  
นางสาวเพ็ญนภา ปุยสุวรรณ 
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ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           นายเสรินทร์ แสวงทรัพย์  ประธานกรรมการ 
                   นางวิมพ์วิภา   ไทยพุทธา  รองประธานกรรมการ 
         นาย ส.สยมภู      จุ้ยทอง   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นายนฤพล  ดาวเรือง  นางสาวมลธิวา สิงขรรักษ์  นางสาวนาทชนก เขม้นเขตกิจ  
นางสาวกัญญาณัฐ เหลืองชัยพร นางสาวศรัณย์พร เคนไชยวงค์ นางสาวชุติมณฑ์ รากจันทร์ 
นางสาวอารีรัตน์ วิธีพล  นางสาวพัชราภรณ์ ปุยสุวรรณ นางสาวสุพัตรา รอดภัย 
ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
                   นายปริญญา เหลืองแดง  ประธานกรรมการ 
                   นายอลงกรณ์ สาเล็ก   รองประธานกรรมการ 
                   นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางศรีรัตน์ ศิริโฉม  นางสาวนิสากร ล้อถาวร  นางสาวนฤมล จับจิตต์ 
นางสุปราณี ทยานรรธนะ  นางสาวชนกชนม์ มีน้อย  นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์ 
นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์ นางสาวศศินันท์ หนองกุ่ม 
นายศุภกร  สงคราม    นายปวร บุนนาค   นางสาวเพ็ญนภา ปุยสุวรรณ 
นายนวพล บุญประเสริฐ  นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ประเสริฐ 
 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
    ประเด็นพิจารณา 
     3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้           
     3.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ การเรียนรู้ 
      3.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล มาพัฒนาผู้เรียน 
                3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้                       
                   นางสาวสุทธิรัตน์ ธีระวิวฒัน ์  ประธานกรรมการ 
         นางสาวศุภัสรา ด้วงปลี   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์  นางศิริพร  คล่องจิตต์  นางสาวปาณิสรา ลัดดากุล 
นางสาวสุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์  ว่าท่ี ร.ต.เกษม วรรณะ  นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร
นางเนาวรัตน์ สาระศาลิน  นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ นางสาวจำเนียร นิลพวง   
ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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                   นายปริญญา เหลืองแดง  ประธานกรรมการ 
                   นายอลงกรณ์ สาเล็ก   รองประธานกรรมการ 
                   นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางศรีรัตน์ ศิริโฉม  นางสาวนิสากร ล้อถาวร  นางสาวนฤมล จับจิตต์ 
นางสุปราณี ทยานรรธนะ  นางสาวชนกชนม์ มีน้อย  นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์ 
นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์ นางสาวศศินันท์ หนองกุ่ม 
นายศุภกร  สงคราม    นายปวร บุนนาค   นางสาวเพ็ญนภา ปุยสุวรรณ 
นายนวพล บุญประเสริฐ  นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ประเสริฐ 
 
ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 
                   นางสาวนฤมล จับจิตต์   ประธานกรรมการ 
                   นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ ์  รองประธานกรรมการ 
                   นายทวีศักดิ์         ทองดอนน้อย  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์    นางศิริพร  คล่องจิตต์  นางสาวปาณิสรา ลัดดากุล 
นางสาวสุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์    ว่าท่ี ร.ต.เกษม วรรณะ  นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร 
นางเนาวรัตน์ สาระศาลิน     นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ นางสาวจำเนียร นิลพวง   
 
ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
                   นางสาวนฤมล  จับจิตต์   ประธานกรรมการ 
         นางสาววรรณวีร์ เหมือนประยูร   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางรำเพย อนันต์ชัยลิขิต  นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย นางสาววรรณิภา บัวบาน  
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  
           นางสาววีร์สุดา  กองศรี  นางสาวชลนิดา พยาบาล  นางสาวสุภาพร พันธ์พุฒ  
 
ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
                           การเรียนรู้ 
                   นางสาวสุทธิรัตน์ ธีระวิวฒัน ์  ประธานกรรมการ 
                   นางสาวนฤมล จับจิตต์   รองประธานกรรมการ 
         นางสาวศุภัสรา ด้วงปลี   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
นางรำเพย อนันต์ชัยลิขิต               นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย นางสาวจำเนียร นิลพวง   
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  
                            
มีหน้าท่ี  
1) ออกแบบและสร้างเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาท่ีได้รับมอบหมาย 



หนา้ ๔๘ 

 

2) ร่วมจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 
    ของโรงเรียน 
3) ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 
4) ติดตามให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินคุณภาพในแบบกรอกข้อมูลออนไลด์ท่ีอยู่ในเว็บไซด์โรงเรียนให้เป็นไป
ตาม 
    ท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา กำหนด 
5) ร่วมวิเคราะห์ระดับคุณภาพตามมาตรฐานกับฝ่ายอำนวยการ 
 
4. ฝ่ายสรุปผลและจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงาน ประกอบด้วย 
 นางสาวสมทรัพย์ อติชาติบุตร  ประธานกรรมการ 
 นางสาวยุพิน กระต่ายทอง  รองประธานกรรมการ 
                             นางสาวสมาพร หัสชัย  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
           นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ        นางจินตนา ลิเล่ิม   นายภพธรรม สุขเจริญ  
 
  
มีหน้าท่ี  
1) ประสานกับฝ่ายต่าง ๆในการให้ข้อมูล เอกสารประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
2) รวบรวมข้อมูลและผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน 
3) สรุปและจัดทำรูปเล่ม เพื่อรายงานหัวหน้าสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
         ท้ังนี้ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
สืบไป 
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คำส่ังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ี   20 /2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์    
       ประจำปีการศึกษา ๒๕62 

------------------------------------- 
 

ด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประกาศให้สถานศึกษา 
ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานและปฏิบัติตามประกาศอย่าง
ครบถ้วนและต่อเนื่อง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วน
ของการดำเนินงานตามประกาศในข้อ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดข้ึนทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน ท้ังนี้ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ จึงกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนขึ้น 

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งต้ังกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
นางลำใย    สิริเวชชะพันธ์      ประธานกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประธานกรรมการ 
นายนพดล  สงวนพันธ์          กรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 

          นางนิตยา   เศษวิกา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี             กรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ 
นายณรินทร์     ชำนาญดู        ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์         ประธานกรรมการ 
นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษไ์พฑูรย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         รองประธานกรรมการ 
นายวุฒิชัย        หอวรรธกุล     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป          กรรมการ 
นายพรศักดิ์     เรืองพยุงศักดิ์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                       และบริหารบุคคล            กรรมการ 
นายสุวิจักขณ์    สาระศาลิน    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       กรรมการ 

          นางสาวสมทรัพย์ อติชาติบุตร หัวหน้างานแผนงานและประกนัคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  ปีการศึกษา ๒๕62 และส่งรายงานฯ ดังกล่าว ท่ีงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 
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ให้คณะกรรมการทุกคนท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ จริงจัง อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
เพือ่ช่วยเหลือ  ส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

 
 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       ส่ัง  ณ  วันท่ี 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 

     
 
 
 
 

       ( นายณรินทร์   ชำนาญดู ) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 

 
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 


