
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห์ จังหวดักาญจนบุร ี
อ าเภอเมือง    จังหวัดกาญจนบุร ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้
ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา   
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

        

                                                    

                                                    
                        (นางล าใย  สิริเวชชะพันธ์) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี   

                                                             วันท่ี  ๒๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓                   
โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานท่ีดีของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดท้ัง
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นท่ีน าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพื้นท่ี  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจ าก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 
                  (นายณรินทร์ ช านาญดู) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
                                                                             จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
สารบัญ 

 
ส่วนท่ี            หน้า 
 • ค าน า           
 • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 • สารบัญ 
 • รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2561 

๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       ๑ 
             • ข้อมูลท่ัวไป        ๑ 

• ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      ๑ 
• ข้อมูลนักเรียน        ๒ 
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓  
• ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      ๘  
• สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   ๑๑ 
• สรุปสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5  ด้ำน     12 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  • มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๑๓ 
  • มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ 
  • มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๗ 
  • ผลการประเมินภาพรวม                                                                ๒๗  
               • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๘ 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑                                                                          
     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ   
  • จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา       ๓๑ 
  • แนวทางการพัฒนาในอนาคต      ๓๓ 
  • ความต้องการการช่วยเหลือ                ๓๓ 
      ๔  ภาคผนวก 
 • ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/             ๓๕ 

    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์        
 • ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดท า    ๔๒ 
    รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 • ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 50 
     ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียน 

          รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561      



 

 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
ปีการศึกษา 2561 

   โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,473 คน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 239 คน จัดกำร
เรียนกำรสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  มีผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมีระดับคุณภำพมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร อยู่ในระดับ ดี และมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับ ดี 

 วิธีการพัฒนา/หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนมีระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
โดยมีหลักฐำน ร่องรอยกำรประเมินตนเองทั้งจำกกลุ่มบริหำร ฝ่ำย/งำน 4 ฝ่ำยในโรงเรียน รวมถึงช่องทำงประชำสัมพันธ์ด้ำน ICT 
อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   โรงเรียนก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ “โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์เป็นโรงเรียนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ผู้เรียนมี
คุณธรรม บริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล”  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียนด้วย SWOT Analysis จำกผู้มีส่วนร่วมทุกภำคสว่น สู่
กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี บริหำรสถำนศึกษำด้วยหลัก       ธรรมำภิบำลและวง จร
คุณภำพ PDCA  ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียน  จัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงสร้ำง
ของหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มุ่งให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงรอบด้ำนตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ภำยใต้ Model กระบวนกำรบริหำร 2I5E  ได้แก่ I-Teacher I-Classroom 
E-Student Care E-Learning E-Office E-Library และ  E-Academic แนวทำงกำรพัฒนำ ได้แก่ จัดอบรมครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและกำรสร้ำงนวัตกรรมให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ เช่น 
กิจกรรมกำรท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่ำงครูและผู้อ ำนวยกำร พัฒนำนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Best Practice) 
ประจ ำภำคเรียน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและโรงเรียน กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ เช่น กระดำนอัจฉริยะทุกห้องเรียน สื่อเทคโนโลยี พร้อมสัญญำณอินเทอร์เน็ต ห้องเรียนปรับอำกำศทุกห้อง  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดกำรเรียนกำร

สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษหรือ
ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 จัดให้มีภำระงำนหรือชิ้นงำนที่เหมำะสม ในส่วนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ศิลปะ 
รวมถึงกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีนั้นจัดกำรเรียนกำรสอนโดยไม่มีภำระงำนหรือชิ้นงำนมำกเกินไป แต่เป็นกำรเรียนรู้ด้วยกำร
ปฏิบัติจริงและน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ มีกำรบูรณำกำรทั้งในกลุ่มสำระฯ และข้ำมกลุ่มสำระฯ  มีระบบกำรนิเทศ 
ติดตำมโดยกลุ่มสำระฯ และระดับบริหำร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิด กำรสืบเสำะ กำรแก้ปัญหำ และกำรทดลอง ในรำยวิชำ IS1, IS2 ผ่ำนโครงงำนนักเรียน และ IS3 ซึ่งน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชงิบวก ได้แก่ กำรจัดมุมควำมรู้ในห้องเรียน กำร
ท ำข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบโดยใช้กำรประเมินผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย มีกำร
วิเครำะห์ข้อสอบและหำค่ำควำมสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC)เพื่อน ำผลมำออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปี
ถัดไป  ผ่ำนโปรแกรมวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนำผู้เรียนรำยบุคคล (Grader)  และน ำผลกำรนิเทศมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ครูผู้สอน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพและศักยภำพที่สูงข้ึน  

 คุณภาพผู้เรียน 
 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล พบว่ำ 



 

 

    1.ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ คิดเป็นร้อยละ 63.81 (ระดับคุณภำพดี) โดยมี
กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษและคณิตศำสตร์ ด้วยกำรใช้ชุดแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน  โปรแกรมกำร
เรียนภำษำอังกฤษออนไลน์ท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันท่องค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ รวมท้ังใช้แบบประเมินและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำง
คณิตศำสตร์ (TEDET) ส่งผลให้ได้รับรำงวัลกำรแข่งขันพินิจวรรณคดีระดับประเทศ เน่ืองในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561 และรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศกำรแข่งขันภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 (ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่นและพม่ำ) ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย แต่พบว่ำ ผู้เรียนยังต้องได้รับกำรพัฒนำในด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและกำรคิดค ำนวณ 
ตลอดจนส่งเสริมผู้เรียนสู่ควำมเป็นเพชรกำญจนำต่อไป 

2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยและเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ คิดเป็น
ร้อยละ 67.81 (ระดับคุณภำพดี) โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ IS1, IS2  ผ่ำนโครงงำนนักเรียนในทุกระดับช้ัน และ IS3 
ท่ีมีกำรน ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สำธำรณชน แต่พบว่ำ ผู้เรียนบำงส่วนยังขำดทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และน ำไปใช้ 

3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 63.20 (ระดับคุณภำพดี) โดยน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกิจกรรม
โครงงำนนักเรียนในทุกระดับช้ัน ไปพัฒนำเป็นนวัตกรรม เช่น หุ่นยนต์ น้ ำพริกบอลปลำทู เครื่องซักผ้ำอัตโนมือ เป็นต้น แต่ควรมีกำร
พัฒนำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้และกำรเผยแพร่สู่ท้องถ่ินต่อไป 

4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   คิดเป็นร้อยละ 86.70 (ระดับคุณภำพดีเลิศ) โดย
ผู้เรียนสำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไปใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำและน ำเสนอในรำยวิชำต่ ำงๆท่ีเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เห็นได้จำกผลงำนและช้ินงำนท่ีน ำส่ง และกำรได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game 
Championship 2018 ประเภท Rugby รุ่น Senior และได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดย
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ำกัด สนับสนุนและเข้ำร่วมโดย สพฐ. และ สสวท. 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 68.99 (ระดับคุณภำพดี) โดยผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 ในรำยวิชำพื้นฐำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สุข
ศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ผ่ำนเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด แต่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ซึ่งเป็นปัญหำส ำคัญท่ี
สถำนศึกษำต้องก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อไป 

6. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ  คิดเป็นร้อยละ 67.61 (ระดับคุณภำพดี) โดยผู้เรียนทุกคนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมตลำดนัดอำชีพในวันศุกร์สัปดำห์สุดท้ำยของทุกเดือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวเป็นกำรเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้และทักษะ
พื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ  อีกท้ังสร้ำงเจตคติท่ีดีต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต และกิจกรรม 1 สถำนศึกษำ 1 อำชีพ ซึ่งผู้เรียน
ได้รับควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพจำกแผนบูรณำกำรด้วย  
 ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และนโยบำย 7 ไม่ ของโรงเรียน พบว่ำ 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมสถำนศึกษำก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 79.41 (ระดับคุณภำพดีเลิศ) โดยผู้เรียนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ คนดีศรีกำญจนำ ไม่ชิงสุกก่อนห่ำม ค่ำยปลูกจิตส ำนึก กิจกรรมสร้ำงแรงบันดำลใจ 
และกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับรำงวัล เยำวสตรีไทยดีเด่นระดับชำติ ประจ ำปี 2561  โดยได้รับ
พระรำชทำนเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เด็กประพฤติดี มีค่ำนิยม จำกส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดกำญจนบุรี  รำงวัลเหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ
ภูมิภำคและประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561  

2. ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 65.39 (ระดับคุณภำพดี) โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญำไทยจำกโครงกำรท่ีจัดข้ึนในวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น กิจกรรมวัน
ภำษำไทยแห่งชำติ  วันไหว้ครู วันพ่อและวันแม่แห่งชำติ รวมถึงวันส ำคัญทำงศำสนำ กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมกำร
สอบธรรมศึกษำ ตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ส่งผลให้ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ กำรแข่งขันนำฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  



 

 

3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย คิดเป็นร้อยละ 78.40 (ระดับคุณภำพดีเลิศ) โดยผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนมัธยมศึกษำในประเทศไทยกับภูฏำน  ไทย
กับอินโดนีเซีย โครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS โครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU และโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยน AYC ผู้เรียน
สำมำรถเลือกเรียนภำษำตำมควำมต้องกำร โดยโรงเรียนเปิดโปรแกรมทำงภำษำ เช่น ภำษำจีน ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  เยอรมัน สเปน  พม่ำ 
เป็นต้น อีกท้ังมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรีและยุ วกำชำด  กิจกรรมส่งเสริม
ประชำธิปไตยและสภำนักเรียน  

4. ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ 87.19 (ระดับคุณภำพดีเลิศ) โดยผู้เรียนได้รับกำรตรวจสุขภำพ
และทดสอบสมรรถภำพทำงกำยประจ ำปี มีกำรทดสอบควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) และเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพทำงร่ำงกำย 
เช่น กิจกรรมกีฬำภำยใน กิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ  กิจกรรมประกันสุขภำพประกันเกรด  ส่งผลให้ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
ระดับชำติ กำรแข่งขันแอโรบิก ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6  
 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 1 ระดับ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1. จัดกิจกรรมดำวรุ่งวิชำกำร ส ำหรับห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนเพชรกำญจนำ, ห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE), ห้องเรียน English Program (EP), ห้องเรียน Mini English Program 
(MEP), ห้องเรียนเตรียมแพทย์และสำธำรณสุข, ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม, ห้องเรียนศักยภำพคณิตศำสตร์, ห้องเรียนศักยภำพ
วิทยำศำสตร์ และห้องเรียนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
         2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนสู่กำรสร้ำงรำยได้และกำรเผยแพร่สู่ท้องถ่ิน 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเติมฝันพัฒนำควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร โดยกำรส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่ง และพัฒนำ
ศักยภำพนักเรียนกลุ่มกลำงและอ่อนตำมควำมสนใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงข้ึน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) จัดรำยวิชำท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของโลกในยุคปัจจุบัน โดยส ำรวจควำมต้องกำรจำกทั้งผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรี ยนได้เลือกเรียนตำมควำมถนัด
และควำมสนใจ 
 2. จัดระบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ท้ังระดับกลุ่มสำระฯ และนิเทศโดยฝ่ำยบริหำร 
เพื่อให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงสู่ผู้เรียน เน้นกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก น ำผลกำรนิเทศมำพัฒนำ
ผู้เรียน 
 3. สร้ำงเครือข่ำยข้อตกลงควำมร่วมมือกับท้ังหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน (MOU) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังด้ำนพหุภำษำและพหุ
วัฒนธรรม ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ส่งเสริมให้ครูน ำสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ท้ังในห้องเรียน ในโรงเรียน หรือสถำนประกอบกำร 
หรือแหล่ง/ครูภูมิปัญญำท้องถ่ินมำใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนน ำควำมรู้และทักษะท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 2. ส่งเสริมให้ครูน ำข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคลจำกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำง
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนของตนเอง 
 3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนำนวัตกรรมจำกกำรท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่ำงครูและผู้อ ำนวยกำร (Best Practice) ประจ ำ
ภำคเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
       

ลงชื่อ            
       (นำยณรินทร์  ช ำนำญดู) 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ 
 



 

 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ จังหวัดกำญจนบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี ๖๕ ต ำบลบ้ำนเหนือ อ ำเภอเมือง  จังหวัด
กำญจนบุรี สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร โทร ๐๓๔-๕๑๑-๐๖๐  
โทรสำร ๐๓๔ – ๕๑๓-๒๕๓  E-mail kanchananukroh@kn.ac.th  Website www.kn.ac.th. เปิดสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ ๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๕ ๑๗๕ ๒ ๓๐ ๓ 

 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
- ๑๕๓ ๕๙ ๓ 
-   ร้อยละ ๗๑ ร้อยละ ๒๘ ร้อยละ ๑ 

    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๗๑

ร้อยละ ๒๘

ร้อยละ ๑

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก



 

 

๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๒๔ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๒๖ ๑๘ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๑๘ 

๔. ภาษาไทย ๑๒ ๑๙ 

๕. ภาษาอังกฤษ ๑๘ ๒๐ 

๖. สังคมศึกษา ๑๖ ๒๐ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๐ ๑๖ 

๘. พลศึกษา ศิลปะ แนะแนว ห้องสมุด ๗๙ ๑๙ 

รวม ๒๑๕ 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รวม  ๓,๔๗๓ คน   (ขอ้มูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑) 
ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง  ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๐๑ 

เพศ ชาย ๗๗ ๕๓ ๓๙ ๘๒ ๘๐ ๕๕ ๓๘๖ 
หญิง ๔๕๒ ๕๖๓ ๕๙๘ ๕๐๗ ๔๙๙ ๔๖๘ ๓,๐๘๗ 

รวม  ๕๒๙ ๖๑๖ ๖๓๗ ๕๘๙ ๕๗๙ ๕๒๓ ๓,๔๗๓ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๑ ๓๖ ๔๐ ๓๕ ๓๔ ๓๑ ๓๔ 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑) 
ระดับชั้น/ปีการศึกษา ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ ๑๐  มิ.ย. ๒๕๖๑ 

ม.๑ ๖๔๙ ๖๒๑ ๕๒๙ 

ม.๒ ๖๔๑ ๖๔๗ ๖๑๖ 

ม.๓ ๖๖๕ ๖๓๒ ๖๓๗ 

 
เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑) 

ระดับชั้น/ปีการศึกษา ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ ๑๐  มิ.ย. ๒๕๖๑ 

ม.๔ ๕๔๕ ๕๘๓ ๕๘๙ 

ม.๕ ๕๑๕ ๕๒๓ ๕๗๙ 

ม.๖ ๕๘๐ ๕๐๒ ๕๒๓ 

 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 

๑.ภาษาไทย 71.89 ๕.สุขศึกษาและพลศึกษา 99.69 

๒.คณิตศาสตร์ 47.96 ๖.ศิลปะ 95.48 

๓.วิทยาศาสตร์ 66.87 ๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 83.26 

๔.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 77.35 ๘.ภาษาต่างประเทศ 59.00 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวน
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๕๗ ๐ ๘ ๘ ๒๔ ๘๙ ๑๔๕ ๑๓๖ ๑๔๗ ๔๒๘ ๗๖.๘๔ 

คณิตศาสตร์ ๑,๓๓๔ ๑ ๕๔ ๑๖๕ ๔๔๓ ๒๔๗ ๑๗๐ ๙๖ ๑๕๘ ๔๒๔ ๓๑.๗๘ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๘๖๓ ๒ ๒๘ ๖๙ ๑๔๙ ๒๐๔ ๓๔๘ ๓๐๕ ๗๕๘ ๑,๔๑๑ ๗๕.๗๔ 

สังคมศึกษาฯ ๑,๐๘๗ ๐ ๒ ๘ ๕๐ ๑๐๖ ๑๔๖ ๒๓๔ ๕๔๑ ๙๒๑ ๘๔.๗๓ 

ประวัติศาสตร์ ๕๒๙ ๐ ๔๒ ๘๘ ๑๐๒ ๗๐ ๘๑ ๖๙ ๗๗ ๒๒๗ ๔๒.๙๑ 

สุขศึกษาฯ ๑,๐๕๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๒๔๘ ๗๙๘ ๑,๐๕๘ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๕๕๖ ๐ ๑ ๑ ๕ ๓๓ ๑๑๑ ๑๗๗ ๒๒๘ ๕๑๖ ๙๒.๘๐ 

การงานอาชีพฯ ๕๕๖ ๐ ๘ ๗ ๓๔ ๓๖ ๗๗ ๘๙ ๓๐๕ ๔๗๑ ๘๔.๗๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๗๕๓ ๐ ๒๘ ๑๐๒ ๓๖๖ ๒๔๔ ๒๔๘ ๑๙๑ ๕๗๔ ๑,๐๑๓ ๕๗.๗๗ 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวน
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๑๒ ๓ ๔๐ ๔๑ ๖๔ ๖๙ ๘๕ ๑๐๙ ๒๐๑ ๓๙๕ ๖๔.๕๔ 

คณิตศาสตร์ ๑,๕๕๓ ๕ ๑๘๓ ๑๘๐ ๓๐๕ ๒๓๖ ๑๖๐ ๑๗๐ ๓๑๔ ๖๔๔ ๔๑.๔๙ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๕๕๓ ๒ ๗๘ ๑๒๕ ๑๙๐ ๒๒๗ ๒๘๗ ๒๘๒ ๓๖๒ ๙๓๑ ๕๙.๙๔ 

สังคมศึกษาฯ ๑,๘๓๖ ๓ ๒๘ ๕๘ ๒๕๓ ๒๙๗ ๓๙๓ ๓๑๖ ๔๘๘ ๑,๑๙๗ ๖๕.๒๐ 

ประวัติศาสตร์ ๖๑๒ ๐ ๑ ๑๓ ๑๘ ๓๓ ๙๓ ๗๖ ๑๒๙ ๔๕๔ ๗๔.๑๘ 

สุขศึกษาฯ ๑,๒๒๔ ๒ ๐ ๑ ๕ ๙ ๑๓๐ ๒๕๙ ๘๑๘ ๑,๒๐๗ ๙๘.๖๑ 

ศิลปะ ๗๒๕ ๑ ๐ ๒ ๑ ๗ ๓๖ ๑๙๐ ๔๘๘ ๗๑๔ ๙๘.๔๘ 

การงานอาชีพฯ ๑,๒๒๔ ๑ ๑๐ ๑๑ ๓๐ ๕๙ ๑๑๓ ๒๑๑ ๗๘๙ ๑,๑๑๓ ๙๐.๙๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๔๒๐ ๗ ๘๖ ๘๖ ๑๖๕ ๑๘๙ ๒๘๔ ๒๒๗ ๓๗๖ ๘๘๗ ๖๒.๔๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม IS๑ ๖๑๒ ๑ ๓๖ ๔๒ ๗๓ ๗๗ ๑๐๘ ๑๑๖ ๑๕๙ ๓๘๓ ๖๒.๕๘ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวน
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๓๒ ๑ ๓๙ ๓๙ ๗๙ ๑๒๕ ๑๐๙ ๑๐๒ ๑๓๘ ๓๔๙ ๕๕.๒๒ 

คณิตศาสตร์ ๑,๕๖๓ ๑๕ ๑๘๒ ๑๙๙ ๓๓๑ ๒๕๕ ๑๙๕ ๑๐๙ ๒๗๗ ๕๘๑ ๓๗.๑๗ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๕๖๒ ๑๒ ๒๑๑ ๑๖๒ ๒๓๘ ๒๔๒ ๒๔๑ ๑๖๗ ๒๘๙ ๖๙๗ ๔๔.๖๒ 

สังคมศึกษาฯ ๒,๕๒๖ ๐ ๘๓ ๗๕ ๑๓๕ ๒๐๕ ๓๑๘ ๓๗๔ ๗๐๕ ๑,๓๙๗ ๕๕.๓๐ 

ประวัติศาสตร์ ๖๓๒ ๔ ๒๓ ๔๒ ๘๙ ๑๐๗ ๑๖๐ ๑๐๓ ๑๐๓ ๓๖๖ ๕๗.๙๑ 

สุขศึกษาฯ ๑,๒๙๗ ๐ ๐ ๒ ๒ ๔ ๒๐ ๔๓ ๑,๒๒๖ ๑,๒๘๙ ๙๙.๓๘ 

ศิลปะ ๗๖๓ ๐ ๐ ๓ ๑๑ ๒๐ ๑๐๒ ๑๗๒ ๔๕๕ ๗๒๙ ๙๕.๕๔ 

การงานอาชีพฯ ๑,๒๖๔ ๕ ๒๕ ๑๘ ๔๙ ๕๗ ๑๙๐ ๑๗๕ ๗๔๕ ๑,๑๑๐ ๘๗.๘๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๔๙๘ ๙ ๑๕๐ ๑๗๗ ๑๙๓ ๑๙๑ ๒๒๘ ๑๗๙ ๓๗๑ ๗๗๘ ๕๑.๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวน
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๔๙ ๕ ๔๒ ๕๗ ๗๗ ๘๓ ๘๖ ๙๖ ๒๐๓ ๓๘๕ ๕๙.๓๒ 

คณิตศาสตร์ ๑,๒๓๓ ๑๔ ๑๖๖ ๑๒๕ ๑๗๗ ๑๖๗ ๑๔๐ ๑๔๒ ๓๐๒ ๕๘๔ ๔๗.๓๖ 

วิทยาศาสตร์ ๒,๐๕๙ ๙ ๙๐ ๑๑๒ ๒๒๕ ๓๑๗ ๓๐๓ ๓๑๐ ๖๙๓ ๑,๓๐๖ ๖๓.๔๓ 

สังคมศึกษาฯ ๑,๒๒๐ ๐ ๕๐ ๓๘ ๙๕ ๑๒๙ ๑๕๒ ๑๗๘ ๕๗๘ ๙๐๘ ๗๔.๔๓ 

ประวัติศาสตร์ ๕๗๑ ๐ ๒ ๙ ๑๒ ๓๐ ๕๗ ๙๒ ๓๖๙ ๕๑๘ ๙๐.๗๒ 

สุขศึกษาฯ ๘๔๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๕ ๑๐ ๘๑๒ ๘๔๗ ๙๙.๗๖ 

ศิลปะ ๕๗๑ ๐ ๐ ๒ ๓ ๓๔ ๑๐๓ ๑๑๔ ๓๑๕ ๕๓๒ ๙๓.๑๗ 

การงานอาชีพฯ ๘๑๑ ๔ ๓๖ ๒๙ ๓๔ ๕๔ ๑๐๓ ๑๖๗ ๓๘๔ ๖๕๔ ๘๐.๖๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๒,๒๖๗ ๒๘ ๓๐๐ ๒๐๘ ๒๘๔ ๒๖๐ ๒๙๐ ๒๕๓ ๖๔๔ ๑,๑๘๗ ๕๒.๓๖ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวน
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๔๐ ๖ ๒๐ ๒๔ ๔๕ ๖๓ ๑๑๓ ๑๕๓ ๒๑๖ ๔๘๒ ๗๕.๓๑ 

คณิตศาสตร์ ๑,๑๖๑ ๑๘ ๑๖๘ ๑๖๐ ๒๔๐ ๑๖๘ ๙๘ ๑๑๖ ๑๙๓ ๔๐๗ ๓๕.๐๕ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๖๕๐ ๒๗ ๑๕๐ ๑๙๔ ๒๔๓ ๒๒๓ ๓๓๕ ๑๗๗ ๓๐๑ ๘๑๓ ๔๙.๒๗ 

สังคมศึกษาฯ ๑,๒๐๔ ๐ ๑๖ ๔๖ ๙๐ ๑๖๓ ๒๓๗ ๒๔๖ ๔๐๖ ๘๘๙ ๗๓.๘๔ 

ประวัติศาสตร์ ๕๖๔ ๐ ๙ ๑๒ ๒๔ ๔๔ ๗๘ ๑๘๒ ๒๑๕ ๔๗๕ ๘๔.๒๒ 

สุขศึกษาฯ ๘๒๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๖๘ ๑๑๑ ๖๓๙ ๘๑๘ ๙๙.๒๗ 

ศิลปะ ๗๗๑ ๐ ๗ ๙ ๒ ๒ ๓๐ ๖๔ ๖๕๗ ๗๕๑ ๙๗.๔๐ 

การงานอาชีพฯ ๑,๗๑๘ ๙ ๔๙ ๓๖ ๗๓ ๑๕๐ ๓๖๗ ๔๑๗ ๖๑๗ ๑,๔๐๑ ๘๑.๕๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๒,๑๖๔ ๒๓ ๒๑๒ ๒๐๑ ๒๗๔ ๓๐๔ ๓๖๑ ๒๔๓ ๕๔๖ ๑,๑๕๐ ๕๓.๑๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม IS๑ ๕๖๔ ๒ ๒๘ ๘ ๙ ๔๐ ๑๐๙ ๑๐๙ ๒๕๙ ๔๗๗ ๘๔.๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวน
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๐๗ ๒ ๓๖ ๓๘ ๕๔ ๘๙ ๑๑๘ ๑๐๕ ๑๖๕ ๓๘๘ ๖๓.๙๒ 

คณิตศาสตร์ ๑,๑๓๙ ๑๑ ๑๑๔ ๘๗ ๑๐๓ ๑๓๐ ๑๔๕ ๑๓๑ ๔๑๘ ๖๙๔ ๖๐.๙๓ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๓๗๘ ๐ ๓๔ ๖๘ ๑๙๗ ๒๙๒ ๒๘๔ ๒๒๖ ๒๗๗ ๗๘๗ ๕๗.๑๑ 

สังคมศึกษาฯ ๖๐๗ ๑ ๗ ๕ ๒๘ ๖๖ ๑๕๘ ๑๒๖ ๒๑๖ ๕๐๐ ๘๒.๓๗ 

ประวัติศาสตร์ - - - - - - - - - - - 

สุขศึกษาฯ ๑,๐๒๐ ๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๓๘ ๑๘๕ ๗๙๔ ๑,๐๑๗ ๙๙.๗๐ 

ศิลปะ ๗๑๖ ๐ ๗ ๕ ๕ ๖ ๑๐ ๕๘ ๖๒๕ ๖๙๓ ๙๖.๗๙ 

การงานอาชีพฯ ๖๙๑ ๓ ๒๔ ๓๒ ๖๙ ๘๑ ๑๐๐ ๑๐๙ ๒๗๓ ๔๘๒ ๖๙.๗๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๘๙๗ ๑๔ ๑๑๐ ๑๔๐ ๒๗๒ ๓๔๑ ๔๐๖ ๒๔๘ ๓๖๖ ๑,๐๒๐ ๕๓.๗๗ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 574 0 0 0 0 16 54 129 140 504 87.80 
คณิตศำสตร ์ 1358 0 7 18 70 335 297 218 133 631 46.47 
วิทยำศำสตร์ 1900 0 6 13 23 71 142 450 491 1645 86.58 
สังคมศึกษำ ฯ 1626 0 0 0 13 79 125 257 290 1409 86.65 
สุขศึกษำฯ 1084 0 0 0 0 0 0 15 98 1084 100.00 
ศิลปะ 570 0 0 0 0 0 5 60 213 565 99.12 
กำรงำนอำชีพฯ 572 0 0 0 0 44 14 71 115 514 89.86 
ภำษำต่ำงประเทศ 1797 0 0 0 8 417 289 306 259 1083 60.27 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 625 0 9 16 31 54 81 98 336 515 82.40 
คณิตศำสตร ์ 1579 0 78 56 299 259 267 210 408 885 56.05 
วิทยำศำสตร์ 1579 1 53 65 187 206 329 315 423 1067 67.57 
สังคมศึกษำ ฯ 2500 0 0 0 74 128 268 491 1537 2296 91.84 
สุขศึกษำฯ 1250 0 0 0 0 0 1 78 1171 1250 100.00 
ศิลปะ 747 0 0 0 15 9 38 108 577 723 96.79 
กำรงำนอำชีพฯ 1250 4 51 46 71 87 122 121 748 991 79.28 
ภำษำต่ำงประเทศ 1450 2 14 52 242 216 264 223 436 923 63.66 
รำยวิชำเพิ่มเติม IS1 599 0 0 0 90 69 138 120 182 440 73.46 



 

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 638 1 18 22 93 129 130 82 163 375 58.78 
คณิตศำสตร ์

1574 
1
1 161 143 364 246 197 145 307 649 41.23 

วิทยำศำสตร์ 1574 7 66 41 120 230 322 384 404 1110 70.52 
สังคมศึกษำ ฯ 2552 0 82 59 186 208 392 366 1259 2017 79.04 
สุขศึกษำฯ 1276 0 0 0 0 0 0 1 1275 1276 100.00 
ศิลปะ 777 0 0 0 25 74 143 166 369 678 87.26 
กำรงำนอำชีพฯ 1276 0 4 6 27 42 169 210 818 1197 93.81 
ภำษำต่ำงประเทศ 1510 3 54 60 304 227 261 214 387 862 57.09 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 657 1 0 6 21 67 89 87 386 562 85.54 
คณิตศำสตร ์

1528 
1
1 72 119 145 180 245 233 523 1001 65.51 

วิทยำศำสตร์ 2064 4 20 38 171 280 344 331 876 1551 75.15 
สังคมศึกษำ ฯ 1803 1 18 18 67 101 269 320 1009 1598 88.63 
สุขศึกษำฯ 852 0 0 0 0 0 0 3 849 852 100.00 
ศิลปะ 573 0 0 0 13 19 35 73 433 541 94.42 
กำรงำนอำชีพฯ 816 2 3 9 31 32 76 116 547 739 90.56 
ภำษำต่ำงประเทศ 

2265 
1
2 57 91 330 337 329 309 800 1438 63.49 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 647 2 6 15 32 49 117 133 293 543 83.93 
คณิตศำสตร ์ 896 3 8 30 192 177 138 116 232 486 54.24 
วิทยำศำสตร์ 1647 13 50 54 165 236 285 287 557 1129 68.55 
สังคมศึกษำ ฯ 1736 0 3 8 66 114 215 433 897 1545 89.00 
สุขศึกษำฯ 828 0 0 0 0 0 0 120 706 826 99.76 
ศิลปะ 565 0 0 1 0 1 15 116 432 563 99.65 
กำรงำนอำชีพฯ 981 6 15 38 58 103 162 187 409 758 77.27 
ภำษำต่ำงประเทศ 2167 7 30 13 364 269 327 319 838 1484 68.48 
รำยวิชำเพ่ิมเติม IS1 269 0 5 8 8 15 36 44 153 233 86.62 



 

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 605 0 11 27 54 84 102 107 219 605 605 
คณิตศำสตร ์ 858 0 21 33 91 144 128 105 336 858 858 
วิทยำศำสตร์ 1372 0 6 19 99 179 218 211 640 1372 1372 
สังคมศึกษำ ฯ 605 0 13 17 43 71 151 98 212 605 605 
สุขศึกษำฯ 1016 0 0 0 0 0 12 151 853 1016 1016 
ศิลปะ 515 0 0 0 19 5 17 22 452 515 515 
กำรงำนอำชีพฯ 660 2 13 10 30 57 93 156 299 660 660 
ภำษำต่ำงประเทศ 1903 4 25 91 229 339 444 336 434 1903 1903 

 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
หมายเหตุ  คะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียท้ังระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และ 
              สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



 

 

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕60 – 
๒๕๖1 

 
 
๑.6  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 542 ๕36 - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 625 ๕39 75 5 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 638 595 41 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 573 572 - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 565 581 4 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 515 506 12 - - 

รวม 3,458 3329 132 5 - 

ค่าเฉล่ีย 100 96.27 3.82 0.29 - 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2559-2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561



 

 

๑.7 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 542 ๔๙1 45 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 625 501 116 2 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 638 510 125 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 573 470 103 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 565 381 184 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 515 458 59 - - 

รวม 3,458 ๒,811 632 2 - 
ค่าเฉล่ีย 100 ๘๑.๒9 18.28 ๐.12 - 

 
1.8 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 542 542 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 625 625 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 638 638 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 573 573 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 565 565 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 515 515 - 

รวม 3,458 3,458 - 

ค่าเฉล่ีย ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
๑.9  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น ห้องสมุด 
ห้อง

อาเซียน 
ห้อง 

Sound Lab 
ห้อง

คอมพิวเตอร์ 
ห้อง

สหกรณ ์
ห้อง
ดนตรี 

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ห้อง
ทัศนศิลป ์

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๒๙ - - ๕๒๙ ๕๒๙ ๒๘ ๕๒๙ ๓๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๖๑๒ ๓๕ - ๖๑๒ ๖๑๒ - ๖๑๒ - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๖๓๒ ๒๙๙ - ๖๓๒ ๖๓๒ ๔๕ ๖๓๒ ๖๓๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๗๑ ๔๐ ๑๓๙ ๕๗๑ ๕๗๑ - ๕๗๑ ๕๗๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๖๔ ๓๕ ๒๖๑ ๕๖๔ ๕๖๔ - ๕๖๔ - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๑๙ ๒๑๔ ๒๖๒ ๕๑๙ ๕๑๙ - ๕๑๙ - 

 



 

 

 
 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชั้น สถานที่  จ านวน 

(คน) 

สถานที่ จ านวน 
(คน) 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑. โรงละครแห่งชาติ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๕๒๙ ๒. บึงฉวากเฉลิม 

พระเกียรติ สุพรรณบุรี 
๕๒๙ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑.เมืองโบราณ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

๖๑๒ 
- 

๖๑๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑.วัดขนอนหนงัใหญ ่

จังหวัดราชบุรี 
๖๓๒ ๒. ตลาดน้ าอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
๖๓๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑. เมืองโบราณ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

๕๗๑ ๒. สวนสนุกดรีมเวิร์ล 

จังหวัดปทุมธานี 
๕๗๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕๖๔ ๒. วัดท่าการ้อง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕๖๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑. พระราชวังบางประอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕๑๙ ๒. ตลาดน้ าอโยธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕๑๙ 
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จ ำนวนนกัเรียนท่ีใช้แหลง่เรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศกึษำ 2561

ห้องสมุด ห้องอำเซียน ห้อง Sound Lab ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์ ห้องดนตรี ห้องปฏิบติักำรวิทย์ ห้องทศันศิลป์



 

 

 
 
1.10  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5  ด้าน ภำคเรียนท่ี 2/61 
 1)  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร  นักเรียนร้อยละ 81.78 อยู่ในระดับ ดีมำก 
 2)  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด    นักเรียนร้อยละ 70.88 อยู่ในระดับ ดี 
 3)  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ นักเรียนร้อยละ 87.25 อยู่ในระดับ ดีมำก   
 4)  ด้ำนควำมสำมำรในกำรใช้ทักษะชีวิต นักเรียนร้อยละ 87.98 อยู่ในระดับ ดีมำก  
 5)  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี นักเรียนร้อยละ 91.49 อยู่ในระดับ ดีมำก  
  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลกำรเรียนเฉล่ีย 8 กลุ่มสำระฯ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ผ่ำนเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด (2.5) 3,094 คน 
 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ผ่ำนเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 3,458 คน 
 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลกำรกำรประเมิน กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนผ่ำนเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
3,458 คน 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงละครแห่งชำติ บึงฉวำก เมืองโบรำณ วัดขนอน อัมพวำ

ดริมเวิร์ล ศูนย์ศิลปำชีพ วัดท่ำกำร้อง บำงประอิน ตลำดอโยธยำ



 

 

ส่วนท่ี  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ส่งผลให้
ได้รับรางวัล เช่น รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่นระดับชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๑ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรและโล่
เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย     รางวัล
รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันพินิจวรรณคดีระดับประเทศ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 
(ฝรั่งเศส เยอรมัน พม่า จีน ญี่ปุ่นและสเปน) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นต้น  มี
การจัดการเรียนการสอนแบบคิดค านวณ กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การคิด การ
สืบเสาะ การแก้ปัญหา การทดลอง) และ IS ๑ – ๓ ในลักษณะโครงงานนักเรียน   เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดค านวณ  การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ใช้
กระบวนการ  ขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทักษะชีวิต  การฝึกปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
กีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดเจตคติ มีสุนทรียภาพ ส่งผลให้ได้รับรางวัล เช่น รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชาติ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากลระดับชาติ ประเภทหญิง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖   และรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกระดับชาติ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑ – ๖  เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ     รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสโตรคหญิงคู่  
ในการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี ๘ รายการเวิลด์คัพ วู้ดบอลแชมเป้ียนชิพ ๒๐๑๘ (WORLDCUP 
WOODBALL CHAMPIONSHIP ๒๐๑๘ )  มุ่ ง เน้นการใช้กระบวนการท างาน  กระบวนการออกแบบ 
กระบวนการกลุ่มและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  ส่งผลให้ได้รับรางวัล เช่น รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game Championship ๒๐๑๘  ประเภท Rugby รุ่น Senior 
ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขัน ณ ประเทศฟิลิปปินส์    รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่ย์บอล
ชายหาดระดับประเทศ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (OBEC Young Beach Volleyball ๒๐๑๘) เป็นต้น  เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อการท างานและการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น  จัดกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมผ่านกิจกรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมคนดีศรีกาญจนา กิจกรรมไม่ชิงสุกก่อนห่าม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน กิจกรรมป้องกันแก้ไขส่ิงเสพติด กิจกรรมเข้าค่ายปลูกจิตส านึก กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ   กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรมประกันสุขภาพประกันเกรด กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีดี  จนกระท่ังได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าปี 
๒๕๖๑เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดีด้วย 

 



 

 

๒. ผลการด าเนินการ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด (๒.๕) จ านวน 

๒,๗๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๐  
๒. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ปีท่ีผ่านมา พบว่านักเรียนมีพฒันาการสูงใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ เป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๔. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. จุดเด่น 
๑. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ๒. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษามากกว่า ๑ ภาษา 
๔. จุดควรพัฒนา 

ควรพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีทักษะในการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย  ส่งผลใหน้ักเรียนมีผลการทดสอบสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดี (อธิบายการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดและสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมได้อย่างไร)  

 ระดับห้องเรียน  โรงเรียนมีการด าเนินงานโดยก าหนดให้นักเรียนทุกห้องเรียนจัดท าโครงงานโดย
แบ่งกลุ่ม และเลือกหัวข้อโครงงานท่ีสนใจ  ด าเนินโครงงานตามกระบวนการแบบ IS ๑ – ๓ โดยมีครูท่ีปรึกษา
ร่วมคิด ร่วมแนะน า ช่วยเหลือ  หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มส่งรูปเล่มและน าเสนอต่อครูท่ีปรึกษาเพื่อหาตัวแทนของ
ห้องเรียนไปแข่งระดับช้ันต่อไป 
 ระดับช้ันเรียน  ตัวแทนแต่ละห้องเรียนน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่น
ของระดับช้ัน ซึ่ง ๓ ล าดับแรกจะได้รับใบประกาศนียบัตรหน้าเสาธง  
 การด าเนินงานดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมท่ีดีของโรงเรียนท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดค านวณ 
กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การคิด การสืบเสาะ การแก้ปัญหา การทดลอง) IS  
๑ - ๓ ในลักษณะโครงงานนักเรียน กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการสืบสวนค้นคว้า ทักษะชีวิต 
กระบวนการออกแบบ กระบวนการกลุ่ม และเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส าคัญ โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
น าความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาท่ีสอง 
เป็นผู้มีทักษะในการใช้ชีวิต 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑.วิธีด าเนินการพัฒนา 

 มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้ 
Input คือ มีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ น ำผลกำรจัดกำรศึกษำของท่ีผ่ำนมำ น ำข้อมูลสำรสนเทศและ

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำมำเป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรและกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินรอบท่ี
ผ่ำนมำของ สมศ. มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 

Process คือ มีกำรจัดประชุม ระดมควำมคิดเห็นด้วยกำรวิเครำะห์สถำนภำพโรงเรียน (SWOT 
Analysis) จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ของคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี ด ำเนินงำนตำมแผนฯ รวมถึงจัดให้มีกำรนิเทศ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบครบวงจร PDCA  

Output คือ มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้ำประสงค์ท่ีร่วมกันก ำหนด มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรและมีกำร
นิเทศ ติดตำม และสรุปผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒. ผลการพัฒนา 

๒.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำม
ต้องกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ 

๒.๒ แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สอดคล้องกับ กำรพัฒนำผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไปประยุกต์ใช้ได้ ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถำนศึกษำมีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำและร่วมรับผิดขอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมใน กำรร่วมวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และรับทรำบ รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๒.๕ สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ท่ี
เหมำะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

๒.๖ สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเซิงระบบ โดยทุกฝ่ำย มีส่วนร่วม ยึดหลัก       
ธรรมำภิบำล และแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำ ผู้เรียนตำมแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ 

๒.๗ สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำก เครือข่ำยอุปถัมภ์ ส่งผล
ให้สถำนศึกษำมีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพ 

 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็น I- School (Intelligence 

School)  ตามวงจร PDCA 



 

 

๓. จุดเด่น 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและบริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล เน้น

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยได้พัฒนำโรงเรียนเป็น I-School (Intelligence School) 
ขับเคล่ือนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร  

มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในทุก ๆด้าน 
เช่น  

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (งำนสำรบรรณ) 
- กลุ่มบริหำรวิชำกำร (งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 
- กลุ่มบริหำรงบประมำณ (หน่วยเบิกตรง) 
- กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน (สถำนศึกษำสีขำวต้ำนยำเสพติด) 

๔. จุดควรพัฒนา 
ควรพัฒนาด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ในงานด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน /
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย โรงเรียนใช้ ๒ หลักสูตรภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  และหลักสูตรมาตรฐานสากล  โรงเรียนมีคู่มือการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฯ คู่มือการ
วัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรตามสาระการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ 
จัดท าค าอธิบายรายวิชา ออกแบบโครงการสอน (Course Syllabus) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้จริง จัดท าส่ือเทคโนโลยี/ส่ือประสมประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 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
น าเสนอ/ ประกวดแข่งขันผลงานครูท่ีเป็นเลิศท้ัง ๘ กลุ่มสาระฯ จัดประกวดโครงงานของนักเรียน  ตลอดจน
เปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชน  โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผล
กิจกรรม 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

จำกกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพื่อพัฒนำให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งผลให้ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนท่ี ๓ อยู่ ในระดับดีเย่ียม ดังนี้  

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 
๑. โครงกำรปลูกฝังและ
ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม
และสืบสำนภำษำวัฒนธรรม
ไทย  (กิจกรรมสดุดีรัตนกวี
ศรีสุนทร) 
 

 
 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐  เข้าร่วม
กิจกรรมสดุดีรัตนกวีศรีสุนทร 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจ
ประวัติและผลงานของพระศรี
สุนทรโวหาร (ภู่) โดยการจัดซุ้ม
นิทรรศการ 
๓. คณะครูและนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมสดุดีรัตนกวี
ศรีสุนทร 
 
 
 
 

 
 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๒.๗๕ เข้ำร่วมกิจกรรม
สดุดีรัตนกวีศรีสุนทร 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๕.๒๕ เรียนรู้ประวัติ
และผลงำนของพระศรีสุนทรโวหาร (ภู่) โดย
การจัดซุ้มนิทรรศการได้เป็นอย่างดี 
๓. คณะครูและนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมสดุดีรัตนกวีศรีสุนทรในภำพรวม อยู่
ระดับมำก 



 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
๒. โครงกำรปลูกฝังและ
ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม
และสืบสำนภำษำวัฒนธรรม
ไทย  (กิจกรรมวันภำษำไทย
แห่งชำติ) 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐   เข้ำร่วม
กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ 
๒. คณะครูและนักเรียนมีควำม
พึงพอใจต่อกิจกรรมวันภำษำไทย
แห่งชำติ  

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๑.๘๑  เข้าร่วมกิจกรรม 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 
๒. คณะครูและนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติในภำพรวมอยู่
ระดับมำก  

๓. โครงกำรค่ำยภำษำสัญจร 
ย้อนรอยวรรณคดี 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้ำร่วม
โครงกำรค่ำยภำษำสัญจรย้อน
รอยวรรณคดี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สำมำรถ
น ำควำมรู้หลังจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรภำษำสัญจรย้อนรอย
วรรณคดีไปสร้ำงผลงำนได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕.๓๗ เข้ำร่วมโครงกำร
ค่ำยภำษำสัญจรย้อนรอยวรรณคดี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๑.๗๘ สำมำรถน ำ
ควำมรู้หลังจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรภำษำ
สัญจรย้อนรอยวรรณคดีไปสร้ำงผลงำนได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

๔. โครงกำรรักษ์ไทยด้วยใจ
ศิลป์ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้ำร่วม
โครงกำรรักษ์ไทยด้วยใจศิลป์ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สำมำรถ
สรุปควำมรู้หลังจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรรักษ์ไทยด้วยใจศิลป์ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นไทย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๒.๒๘ เข้ำร่วมโครงกำร
รักษ์ไทยด้วยใจศิลป์ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๘.๐๕ สำมำรถสรุป
ควำมรู้หลังจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรรักษ์ไทย
ด้วยใจศิลป์ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย 
 

๕. โครงกำรพัฒนำส่ือ 
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู ้

๑. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยร้อยละ ๑๐๐ ส่งผล
งำนกำรพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้ 
๒. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยร้อยละ ๑๐๐ รำยงำน
ผลกำรพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้ 

๑. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยร้อยละ 
๑๐๐ ส่งผลงำนกำรพัฒนำส่ือนวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้ 
 
๒. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยร้อยละ 
๑๐๐ รำยงำนผลกำรพัฒนำส่ือ นวัตกรรม
และแหล่งเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 
๑.โครงกำรพัฒนำและจัดท ำ
ส่ือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

    
 
ครูทุกคนมีส่ือ อุปกรณ์จัดกำร
เรียนรู้ท่ีมีคุณภำพและเพียงพอ
ต่อกำรจัดกำรเรียน  กำรสอน 

 
 
๑. ครูทุกคนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
๒. ครูทุกคนมีเอกสำรประกอบกำรจัดกำร
เรียนรู ้
๓. ครูทุกคนมีส่ือ อุปกรณ์จัดกำรเรียนรู้ 



 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
  ๔. ครูทุกคนใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศใน

กำรจัดกำรเรียนรู้ 
๒.โครงกำรพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์ 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ 
๒. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็ม
ศักยภาพ 

๑. นักเรียนท่ีได้ผลกำรเรียนรำยวิชำ
คณิตศำสตร์พื้นฐำนระดับ ๐ และ ๑ ทุกคน
ได้รับกำรสอนซ่อมเสริม ในคำบ  ๙  
๒. นักเรียนเพชรกำญจนำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 
๔/๓ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๕/๑๗ ได้รับ
กำรสอนเสริมศักยภำพในคำบชุมนุม 
๓. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
๑. โครงกำรพัฒนำควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 

 
   
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ 
 

 
 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มสูงขึ้น 

๒. โครงกำรห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์  
(ค่ำยวิทยำศำสตร์บูรณำกำร) 

นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและมี
จิตส ำนึกในกำรร่วมกันแก้ไข
ปัญหำทำงธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชน 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีจิตส ำนึกในกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำทำงธรรมชำติ 

๓.โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์  

ครูมีส่ือ อุปกรณ์และสำรเคมีท่ี
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และสำมำรถสร้ำงส่ือกำร
เรียนกำรสอนท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภำพ 

ครูมีส่ือ อุปกรณ์และสำรเคมีท่ีเพียงพอต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักเรียนมีวัสดุและ
สำรเคมีตลอดจนอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์
ท่ีมำใช้ประกอบกำรเรียนอย่ำงท่ัวถึงและเกิด
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

๔.โครงกำรสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ 

๑. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และน ำทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ไปสร้ำงสรรค์ผลงำน
ทำงวิทยำศำสตร์ได้ 
๒. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 

 ๑. นักเรียนมีควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์ตลอดจนทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ไปสร้ำงสรรค์ผลงำนทำง
วิทยำศำสตร์ 
๒. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สัปดำห์วิทยำศำสตร์ 

๕. โครงกำรค่ำยชีววิทยำ
โอลิมปิกวิชำกำรคู่ขนำน 

๑. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และน ำควำมรู้ทักษะกระบวน 
กำรทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ 
๒. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมค่ำยชีววิทยำโอลิมปิก
วิชำกำรคู่ขนำน 

นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ได้จริง 
มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 



 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๑. โครงกำรยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 
   - กำรนิมนต์พระสงฆ์  
     มำสอนรำยวิชำพระ 
     พุทธศำสนำ 
   - กำรสอนเสริมศักยภำพ 
     นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ 
     ปีที่ ๖ 
   - Social Rally Camp 
   - นิเทศภำยใน 

 
    
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนในวิชำสังคมศึกษำสูงขึ้น
ร้อยละ ๕  

 
    
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ
สังคมศึกษำสูงขึ้นร้อยละ ๕ และมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกของสถำนศึกษำ อยู่ระดับดีขึ้นไป
และมีกำรพัฒนำดีขึ้น 
 

๒. โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะวิชำสังคม
ศึกษำตำมศักยภำพของ
ผู้เรียน 
   - กำรแข่งขัน 
     ศิลปหัตถกรรม 
   - ส่งเสริมควำมรู้ เชิดชูคน 
     เก่ง (แข่งขันภำยนอก) 
   - กิจกรรมเปิดบ้ำน 
     กำญจนำ 
     (Open House) 
   - กิจกรรมวันอำเซียน 
   - กำรแข่งขันตอบปัญหำ 
     สังคมศึกษำ ๕ สำระ 
     (แข่งขันภำยใน) 

๑. นักเรียนได้รับรำงวัลเหรียญ
ทองในกำรแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี
และระดับภูมิภำค และรำงวัล
จำกกำรแข่งขันภำยนอกใน
รำยกำรอื่น ๆ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะ
ทำงวิชำสังคมศึกษำสูงขึ้น 
 

๑. นักเรียนได้รับรำงวัลเหรียญทองระดับชำติ
ในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
๖๘ จ ำนวน ๓ รำยกำร รำงวัลชมเชยเข้ำร่วม
กำรแข่งขันภำยนอกในรำยกำรอื่น ๆ  
๒. นักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมท่ีกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำก ำหนดไว้ และ
นักเรียนได้รับกำรพฒันำทักษะทำงวิชำกำร
และทักษะทำงสังคมสูงขึ้น ซึ่งเกิดจำกกำร
แข่งขันและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ 

๓. โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
   - กิจกรรมศำสนำน ำสุข  
     “กำรแสดงตนเป็น 
       พุทธมำมกะ” 
   - กำรประดิษฐ์กระทง 
   - กำรสอบธรรมศึกษำ 
   - กิจกรรมวันส ำคัญของ 
     สถำบันพระมหำกษัตริย์ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติ
กิจกรรมตำมหลักพุทธศำสนำ
และด ำรงชีวิตแบบไทย 
๒. ครู นักเรียนและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกคนมีควำม
จงรักภักดีต่อชำติศำสนำและ
พระมหำกษัตริย ์

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติกิจกรรมตาม
หลักพุทธศาสนาและด ารงชีวิตแบบไทย 
๒. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีควำมจงรักภักดีต่อชำติศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันส าคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
   - กิจกรรมวันส ำคัญทำง 
      ศำสนำ 

  

๔. โครงกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้และส่ือกำรเรียนกำร
สอน 
   - มุมควำมรู้ ป้ำยนิเทศ 
      หน้ำห้องเรียน 
   - กำรพัฒนำห้องอำเซียน 
   - กิจกรรมกำรจัดหำส่ือ 
     และผลิตส่ือกำรเรียนรู้ 
   - จัดหำและจัดซื้อวัสดุ 
     อุปกรณ์ส ำนักงำน 

๑. มีป้ำยนิเทศและห้องอำเซียน
ท่ีทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 
๒. ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้ส่ือ 
อย่ำงหลำกหลำย ท ำให้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น 
๓. ครูทุกคนมีกำรพัฒนำตนเอง
อยู่ตลอดเวลำเพื่อให้เท่ำทันกับ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

๑. มีมุมควำมรู้ ป้ำยนิเทศวิชำสังคมศึกษำ ๗ 
ห้องเรียนท่ีเอื้ออ ำนวยต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
๒. มีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนอำเซียนศึกษำท่ี 
ทันสมัยและมีคุณภำพ 
๓. ครูผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อย  
คนละ ๑ ช้ิน ต่อรำยวิชำและเป็นส่ือท่ี
ทันสมัย มีประสิทธิภำพ 

๕. โครงกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตย 
   - กำรเลือกตั้งคณะ  
     กรรมกำรนักเรียน 
   - กำรเชิญวิทยำกรให้ 
     ควำมรู้ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้
และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับกำรใช้
สิทธิเสรีภำพตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้และฝึกฝน
ตนเองเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิเสรีภำพตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุขและน ำประชำธิปไตยไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๖. โครงกำรสังคมศึกษำ
สัญจร 
   - ทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์ 
     และโรงพิมพ์ธนบัตร  
    ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
   - ทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์ 
     กำรเกษตรเฉลิมพระ 
     เกียรติ ตำมรอยวิถี 
     เกษตรของในหลวง   
     รัชกำลท่ี ๙ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ เกิดควำมรู้
ด้วยตนเองจำกแหล่งกำรเรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ เกิดควำมรู้ด้วยตนเอง
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ และรู้จักกำรน ำควำมรู้
ท่ีได้จำกแหล่งเรียนรู้มำประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ไขปัญหำในชีวิตประจ ำวัน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 
๑. โครงกำรประกันสุขภำพ
ประกันเกรด 

 
 
๑. นักเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ 
๙๕ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำ 
สุขศึกษำพละศึกษำรวมกันอยู่ใน
ระดับ ๓ -๔ 
 

 
 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๘.๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำสุขศึกษำและพละศึกษำ
รวมกันอยู่ในระดับ ๓ -๔ 
๒. นักเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ ๘๕.๗๐ มี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
๓. นักเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ ๙๕.๐๐  มี
น้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 



 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 ๒. นักเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ 

๘๐ มีสมรรถภำพทำงกำยตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 
๓. นักเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ 
๙๐ มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
๑.โครงกำรพัฒนำส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

 
๑. ครูและนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่ำงหลำกหลำยและมี
สุนทรียภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี
และนำฏศิลป์ 
๒. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
กำรใช้ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงหลำกหลำย 
 

 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้ใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำย
และมีสุนทรียภำพด้ำนศิลปะ ดนตรีและ
นำฏศิลป์ 
 
 

๒. โครงกำรเยำวชนคนโขน
กำญจนบุรี 

ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใน
กิจกรรมกำรแสดงโขน โรงเรียน
กำญจนำนุเครำะห์ สำมำรถจัด
แสดงโขนทั้งในและนอก
สถำนศึกษำได้ 
 

ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนในกิจกรรมกำร
แสดงโขนรู้คุณค่ำ อนุรักษ์ศิลปะกำรแสดง
โขนอันเป็นมรดกของชำติให้คงอยู่สืบไป 
ตลอดจนใช้เวลำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 

๓. โครงกำรอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีไทย 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ในกิจกรรม
ดนตรีไทยของโรงเรียนกำญจนำ
นุเครำะห์ สำมำรถบรรเลงดนตรี
ท้ังในและนอกสถำนศึกษำได้ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ เรียนรู้คุณค่ำอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมกำรบรรเลงดนตรีไทย เกิด
ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรอนุรักษ์และ
เผยแพร่วัฒนธรรมดนตรไีทย รวมทั้งนักเรียน
สำมำรถใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ด้วย 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี 
๑. โครงกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำน
อำชีพและเทคโนโลยี 

 
 
๑. นักเรียนจัดท ำโครงงำนอำชีพ  
“หนึ่งกลุ่ม หนึ่งงำน หนึ่งอำชีพ” 
๒. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ตลำดนัด 

 
 
๑. ผลงำนนักเรียนจ ำหน่ำยได้ 
๒. นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 

๒. โครงกำรพัฒนำ ส่งเสริม
และพัฒนำครูให้เต็ม
ศักยภำพสู่มำตรฐำนและ
เป็นครูมืออำชีพ 

๑.ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เข้ำ
ร่วมพัฒนำตนเองอย่ำงน้อย ๒๐ 
ช่ัวโมง 
 
 

๑. ครูมีส่ือกำรเรียนกำรสอน 
๒. นักเรียนมีผลงำนและช้ินงำนเชิงประจักษ์ 



 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 ๒.นักเรียนได้เพิ่มพูน

ประสบกำรณ์จำกวิทยำกรท้องถิ่น 
 

๓. โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ 
นักเรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ควำมสำมำรถร่วมแข่งขันศิลปะ
หัตกรรมและอื่น ๆ สูงขึ้น  

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
๒. นักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะ 
ควำมสำมำรถได้รับเหรียญทองตำมล ำดับ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
๑.โครงกำรมัคคุเทศก์น้อยสู่
อำชีพและปลูกฝังจิต
สำธำรณะ 

 
 
นักเรียนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ร้อยละ ๘๐ ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินและสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
มัคคุเทศก์น้อยได้ในเกณฑ์ดี 

 
 
นักเรียนผู้เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ ๘๐ 
สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
มัคคุเทศก์น้อยได้ในเกณฑ์ดี 
 

๒.โครงกำรพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ
เป็นห้องเรียนอัจฉริยะให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้น 
๒. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ
ภำษำอังกฤษ 
๓. มีแนวทำงในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำภำษำอังกฤษให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
๔. นักเรียนมีทักษะด้ำนกำร
ส่ือสำรภำษำอังกฤษและทักษะ
ชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
๒. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภำษำอังกฤษ 
๓. มีแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภำษำอังกฤษให้
มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
๔. นักเรียนมีทักษะด้ำนกำรส่ือสำร
ภำษำอังกฤษและทักษะชีวิตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓.โครงกำรพัฒนำส่ือกำร
เรียนภำษำอังกฤษให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์
ห้องเรียนอัจฉริยะ 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีควำม    
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีควำมพึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไป 

๔.โครงกำรค่ำย
ภำษำอังกฤษพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร
ในระดับสำกล 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีควำม    
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีควำมพึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไป 

๕. โครงกำรทดสอบ
มำตรฐำนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนระดับสำกล 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
นักเรียน 
๒. ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบ 
ระดับชำติของนักเรียน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของนักเรียน 
๒. ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบระดับชำติของ
นักเรียน 



 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
๖. โครงกำรอบรมพัฒนำครู
สอนภำษำอังกฤษท้ังครูไทย
และครูต่ำงประเทศ 
 
 

ครูร้อยละ ๙๐ สำมำรถน ำควำมรู้
ท่ีได้จำกกำรอบรมศึกษำดูงำนไป
ใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำ
ศักยภำพครู 

ครูร้อยละ ๙๐ สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำก
กำรอบรมศึกษำดูงำนไปใช้ในกำรพัฒนำ
โรงเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำ
ศักยภำพครู 

๗. โครงกำรนิเทศภำยใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษสู่มืออำชีพ 

ครูร้อยละ ๙๐ ท่ีได้รับค ำแนะน ำ
และนิเทศภำยในท้ังหมดสำมำรถ
ใช้เทคโนโลยีและใช้ส่ือ 
นวัตกรรมเพื่อพฒันำกำรเรียนรู้
ของตนและนักเรียนในทุก
ระดับช้ันให้สูงขึ้น 

ครูร้อยละ ๙๐ ท่ีได้รับค ำแนะน ำและนิเทศ
ภำยในท้ังหมดสำมำรถใช้เทคโนโลยีและใช้
ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของตน
และนักเรียนในทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๑. กิจกรรมชุมนุม 

 
๑. นักเรียน ๓,๔๗๓ คน  มี
กิจกรรมชุมนุม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้
เรียนรู้ตำมท่ีตนสนใจ 

 
๑. นักเรียนได้เรียนรู้ตำมท่ีตนสนใจหรือ
ควำมถนัด 
๒. นักเรียนรู้จักวำงแผนงำนกำรท ำงำนท ำงำน
ร่วมกันและมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

๒.กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอกสถำนศึกษำ 

๑. นักเรียนจ ำนวน ๓,๔๗๓ คน 
เข้ำร่วมโครงกำร 
๒. นักเรียนได้รับควำมรู้ จำก
สถำนท่ี สถำนกำรณ์และ
ประสบกำรณ์จริงและน ำควำมรู้
ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำม
หลักสูตร 
๒. นักเรียนได้ศึกษำสภำพจริงจำกแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 
๓. นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับควำมคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 

๓.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ ทุก
คนได้พัฒนำตนเองตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

นักเรียนมีควำมรับผิดชอบและควำมมี
ระเบียบวินัย 

๔.กิจกรรมยุวกำชำด ๑. นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ 
๒. นักเรียนในช่วงช้ันท่ี ๒ ทุกคน
ได้พัฒนำตนเองตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

๑. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบและควำมมี
ระเบียบวินัย 

๕.กิจกรรมอยู่ค่ำยพักแรม
ลูกเสือ เนตรนำรี  และ 
ยุวกำชำด 

นักเรียนในช่วงช้ันท่ี ๒ ทุกคนได้
พัฒนำตนเองตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

นักเรียนมีควำมรับผิดชอบและควำมมี
ระเบียบวินัย 

๖.กิจกรรมวันส ำคัญใน
เทศกำลต่ำง ๆ 

๑. นักเรียนจ ำนวน ๓,๔๗๓ คน 
เข้ำร่วมโครงกำร 
 
 

นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมและตระหนกั
ควำมส ำคัญในเทศกำลต่ำง ๆ 



 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 ๒. นักเรียนตระหนกัถึง

ควำมส ำคัญในเทศกำลต่ำง ๆ 
และมีค่ำนิยมท่ีดีงำม 

 

๗.งำนพัฒนำส่ือกำรเรียน
กำรสอน  กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 
 

๑. ครูแต่ละคนมีส่ือเอกสำร  
จ ำนวน  ๖-๘  เรื่อง 
๒. ครูผลิตส่ือแผ่นซีดีคนละ ๔-๕  
เรื่อง    
๓. นักเรียนร้อยละ  ๙๕ มี
พัฒนำกำรและมีผลกำรประเมิน
กิจกรรมอยู่ในระดับดี 

๑. มีส่ือกำรสอนท่ีมีคุณภำพเพิ่มขึ้น 
๒. ผู้เรียนสนใจเรียนและมีผลกำรประเมิน
กิจกรรมดีขึ้น 

โครงกำรพิเศษ 
๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ทำงด้ำนภำษำของนักเรียน 
(EP) 
 

 
๑. ด้ำนปริมำณ นักเรียนท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำรจ ำนวน ๑๘๖ คน 
 ๒. ด้ำนคุณภำพ   นักเรียนท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำรจ ำนวน ๑๘๖ คน
สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำง
มีศักยภำพและมีควำมเช่ือมั่นใน
กำรใช้ภำษำอังกฤษ มีทัศนคติท่ีดี
ต่อภำษำอังกฤษ เห็นคุณค่ำ  
และประโยชน์ของภำษำอังกฤษ  

 
๑. ด้ำนปริมำณ นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน ๑๘๖ คน 
 ๒. ด้ำนคุณภำพ   นักเรียนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ศักยภำพและมีควำมเช่ือมั่นในกำรใช้
ภำษำอังกฤษ มีทัศนคติท่ีดีต่อภำษำอังกฤษ 
เห็นคุณค่ำ และประโยชน์ของภำษำอังกฤษ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

๒. งำนจัดซื้อ จัดหำ วัสดุ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำร (EIS) 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี ส ำหรับกำรเรียนกำร
สอนและกำรบริหำรจัดกำร
เพียงพอ 

ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
จัดกำรเพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. กิจกรรมเสริมศักยภำพ
ด้ำนวิชำกำรห้องเรียนพิเศษ 
EIS นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี ๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนช้ัน ม.๖ 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัย 
นักเรียนได้รับกำรกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัย 

นักเรียนช้ัน ม.๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัย 

๔. ค่ำยพัฒนำศักยภำพ 
วิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น 

นักเรียน EIS ร้อยละ ๘๕ ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ ฝึก
กระบวนกำรเรียนรู้และกำร
เช่ือมโยงอย่ำงมีระบบ 
 

นักเรียน EIS ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ ฝึกกระบวนกำรเรียนรู้และกำร
เช่ือมโยงอย่ำงมีระบบ 



 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
๕. ค่ำยพัฒนำศักยภำพ 
วิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 

นักเรียน EIS ร้อยละ ๘๕ ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ ฝึก
กระบวนกำรเรียนรู้และกำร
เช่ือมโยงอย่ำงมีระบบ 

นักเรียน EIS ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ ฝึกกระบวนกำรเรียนรู้และกำร
เช่ือมโยงอย่ำงมีระบบ 

๖. กจิกรรมค่ำยพัฒนำ
อัจฉริยภำพทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์แบบบูรณำกำร 
(Young Thinking 
Innovator Camp: STEM 
EDUCATION)ส ำหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

นักเรียน EIS ร้อยละ ๘๕ ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ ฝึก
กระบวนกำรเรียนรู้และกำร
เช่ือมโยงอย่ำงมีระบบ 

นักเรียน EIS ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ ฝึกกระบวนกำรเรียนรู้และกำร
เช่ือมโยงอย่ำงมีระบบ 

๗. จัดจ้ำงครูผู้เช่ียวชำญ 
ชำวต่ำงชำติในสำขำ
วิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
นักเรียนท่ีเรียนกับชำวต่ำงชำติใน
สำขำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ 

นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ได้เรียนกับชำวต่ำงชำติในสำขำวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ 

๘. จัดซื้อ ต ำรำ และเอกสำร
ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
เฉพำะวิชำ(ฉบับ
ภำษำอังกฤษ)ส ำหรับ
นักเรียนโครงกำรEIS 

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่ีได้ใช้
ต ำรำ และเอกสำรประกอบกำร
เรียนกำรสอน เฉพำะวิชำ(ฉบับ
ภำษำอังกฤษ) 

นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ต ำรำ และ
เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน เฉพำะ
วิชำ(ฉบับภำษำอังกฤษ) 

 
๓. จุดเด่น 

ครูมีความรู้สามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี มีความขยันอดทนมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนาวิชาชีพตนเองเพื่อศิษย์ 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนมนีวัตกรรมท่ีดีท่ีสุดของตนเอง (Best Practice)  
 

๔. จุดควรพัฒนา 
ครูมีปริมาณงานนอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมาก 

          ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และกำรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง 

 

 
 



 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  (มาตรฐานที่ ๒+๓ = มาตรฐานที่ ๑) 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 

 
จำกผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมท่ีต้ังเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน จำกผลกำรประเมินโดยภำพรวม สรุปว่ำอยู่
ในระดับดี  ท้ังนี้ เพรำะมำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพผู้เรียนอยู่ในระดับดี  มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับดีเลิศ  มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
อยู่ในระดับดี  ท้ังนี้ สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับดีเลิศ  สถำนศึกษำมีกำรวำงแผน ออกแบบกิจกรรมและด ำเนินงำนตำมแผนท่ีเกิดจำกกำรมีส่วนร่วม ใช้
ผลกำรประเมินและกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำเป็นฐำนในกำรพัฒนำ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน และกำรปรับปรุงแก้ไขงำนได้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นระบบ จนเกิดคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลโดยสถำนศึกษำให้
ควำมส ำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพื่อเกิดควำมร่วมมือในกำรวำงระบบ และด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมมั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
สถำนศึกษำในระดับดี  ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้เทคโนโลยี มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี  วิเครำะห์ ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้เป็นไปตำมหลักสูตร 
และบริบทของสถำนศึกษำ พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ใช้ส่ือกำรเรียนรู้ ติดตำม  ตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนำและแก้ปัญหำรำยบุคคล และกำรประเมินผลจำกสภำพจริงในทุกขั้นตอน มีกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยท่ีเป็นไปตำมปัญหำและควำมต้องกำร  พัฒนำตำมสภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี พัฒนำกำรของค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบระดับชำติอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและ
เขียน กำรส่ือสำรท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ  สำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรได้ดี และมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะเป็นไป
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดอย่ำงชัดเจน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 จ านวน 

นักเรียน/ 

ครูท่ีอยู่
ในระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 

นักเรียน/ 

จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ระดับ 

ท่ีได้/ร้อย
ละ 

  เทียบ 

  ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                     ๗๓.๖๕ ๓ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ๓.๗๗ 

๖๙.๖๙ 
๓ ดี 

    ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

๒๒๑๖ ๓๔๗๓ ๓.๑๙ 
๖๓.๘๑ 

๓ ดี 

    ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๒๓๕๕ ๓๔๗๓ ๓.๓๙ 
๖๗.๘๑ 

๓ ดี 

    ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๒๑๙๕ ๓๔๗๓ ๓.๑๖ 
๖๓.๒๐ 

๓ ดี 

    ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๓๐๑๑ ๓๔๗๓ ๔.๓๓ 
๘๖.๗๐ 

๔ ดีเลิศ 

    ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒๓๙๖ ๓๔๗๓ ๓.๔๕ 
๖๘.๙๙ 

๓ ดี 

    ๑.๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการ
ท างานมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๒๓๔๘ ๓๔๗๓ ๓.๓๘ 
๖๗.๖๑ 

๓ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ๗๗.๖๐ ๔ ดีเลิศ 

    ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

๒๗๕๘ ๓๔๗๓ ๓.๙๗ 
๗๙.๔๑ 

๔ ดีเลิศ 

    ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย ๒๒๗๑ ๓๔๗๓ ๓.๒๗ 
๖๕.๓๙ 

๓ ดี 

    ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๒๗๒๓ ๓๔๗๓ ๓.๙๒ 
๗๘.๔๐ 

๔ ดีเลิศ 

    ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๓๐๒๘ ๓๔๗๓ ๔.๓๖ 
๘๗.๑๙ 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                   ๗๗.๘๓ ๔ ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๑๘๒ ๒๐๙ ๔.๓๕ 
๘๗.๐๘ 

๔ ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๑๓๙ ๒๐๙ ๓.๓๓ 
๖๖.๕๑ 

๓ ดี 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑๓๕ ๒๐๙ ๓.๓๒ 
๖๔.๕๙ 

๓ ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ๑๘๖ ๒๐๙ ๔.๔๔ 
๘๘.๙๙ 

๔ ดีเลิศ 



 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 จ านวน 

นักเรียน/ 

ครูท่ีอยู่
ในระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 

นักเรียน/ 

จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ระดับ 

ท่ีได้/ร้อย
ละ 

  เทียบ 

  ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑๗๖ ๒๐๙ ๔.๒๒ 
๘๔.๒๑ 

๔ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

๑๕๘ ๒๐๙ ๓.๗๘ 
๗๕.๖๐ 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ           ๗๑.๘๗ ๓ ดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑๔๐ ๒๐๙ ๓.๓๕ 
๖๖.๙๙ 

๓ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

๑๘๔ ๒๐๙ ๔.๔๑ 
๘๘.๐๔ 

๔ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑๔๓ ๒๐๙ ๓.๔๒ 
๖๘.๔๒ 

๓ ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๑๔๒ ๒๐๙ ๓.๔๐ 
๖๗.๙๔ 

๓ ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑๔๒ ๒๐๙ ๓.๔๐ 
๖๗.๙๔ 

๓ ดี 

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย  ๓.๔๔ (ร้อยละ ๗๔.๔๕) 
ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑  ระดับ ๒   ระดับ ๓   ระดับ ๔          ระดับ ๕ 
          (ก าลังพัฒนา)       (ปานกลาง)       (ดี)      (ดีเลิศ)            (ยอดเยี่ยม) 
 
 
        

ลงช่ือ                                        
         (นางสาวสมทรัพย์ อติชาติบุตร) 
                                                                       หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
       ลงช่ือ                                        
         (นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์) 
                                                                         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
        ลงช่ือ   
                (นายณรินทร์ ช านาญดู) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญท่ีสถำนศึกษำ จะต้องน ำไป
วิเครำะห์ สังเครำะห์เพื่อสรุปน ำไปสู่กำรเช่ือมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จ กับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (๓-๕ ปี) และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนั้น จำกผล
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนำของแต่ละ
มำตรฐำน พร้อมท้ังแนวทำง กำรพัฒนำในอนำคตและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
         ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยได้ด้วยตนเอง
อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภำพ สำมำรถ
ส่ือสำรภำอังกฤษได้ มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
พร้อมท่ีจะศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีสุขภำวะทำง
ร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 

 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
         พัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนในด้ำนกำร
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรอภิปรำย 
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่ำงสมเหตุสมผล รวมท้ัง
พัฒนำทักษะกำรแก้ไขปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้
อย่ ำง เหมำะสม พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษให้มีผล
กำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ให้สูงกว่ำระดับชำติ  ผู้เรียนในทุกระดับช้ันยังต้อง
ได้รับกำรส่งเสริมในด้ำนทัศนคติท่ีดี ต่อควำมเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่ำนิยมต่ำงชำติ จนเกิดกำร
ลอกเลียนแบบ ท ำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
     ๑. ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วม เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
เทคโนโลยี สนับสนุนเรื่องกำรพัฒนำครูให้มีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำชีพเป็นอย่ำงมำก 
     ๒. โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ  ใช้เทคนิคกำรประชุมอย่ำงหลำกหลำยวิธี เช่น 
กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำร
ประชุมกลุ่ม เป็นต้น รวมท้ังใช้กระบวนกำร PLC 
เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้ำหมำยท่ีชัดเจน ปรับปรุงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ท่ีสอดคล้อง
กับผล  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
    ๑. เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำร
เสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำร ศึกษำเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียน 
      ๒. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ให้มีควำม
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 
และกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 



 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
กำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ 
และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ให้ ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผล กำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำร
จัดกำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ  
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 
 
       ครูมีควำมต้ังใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน โดย
จัดกิ จกรรมให้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้ เ รี ยนรู้ โ ดย เน้น ทักษะ
กระบวนกำรคิด กำรปฏิบั ติจริง มีแหล่งเรียนรู้ ท่ี
หลำกหลำยให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ จำกส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในจัดกำร
เรียนรู้  จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำร
เรียนรู้ ครูทุกคนมีผลงำนท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ท่ี
ได้รับกำรตรวจและประเมินผลงำน พร้อมท้ังได้รับ
ค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย  ท้ังภำยในและภำยนอก
โรงเรียน  
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 
 

     ๑) ครูควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิ เครำะห์ คิด
สังเครำะห์อย่ำงหลำกหลำย และใช้แหล่งเรียนรู้ใน
กำรพัฒนำตนเอง  
     ๒ )  ครู ควร จัดกิ จกรรมพัฒนำ ผู้ เ รี ยน ให้มี
พฤติกรรม และทัศนคติท่ีดีต่อควำมเป็นไทย ไม่
ห ล ง ใ ห ล กั บ ค่ ำ นิ ย ม ต่ ำ ง ช ำ ติ  จ น เ กิ ด ก ำ ร
ลอกเลียนแบบ  ท ำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย  
     ๓) ครูควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
เทคโนโลยีและมีวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ี
หลำกหลำย ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเครำะห์หำควำมรู้จำก
แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยีให้มำกขึ้น รวมทั้งพัฒนำ
ส่ือ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติกำรให้อยู่ใน
สภำพดีและพร้อมใช้งำนเสมอ 
     ๔) ครูควรจัดกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ของ ผู้เรียนด้วยวิธี ท่ีหลำกหลำยตำมสภำพจริง 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และธรรมชำติวิชำ
แต่ละวิชำ  
     ๕) ครูควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมำก
ขึ้น 
     ๖) ครูควรแสดงข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพื่อนักเรียนจะได้น ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 



 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้ซัดเจนขึ้น  
 ๒. กำรส่งเสริมให้ครูเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดท ำกำร
วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ 
 ๓. กำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งเข้ำรับกำรอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงำนท่ีได้รับ มอบหมำย ติดตำม
ผลกำรน่ำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๔. กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของขุมซน 
 ๕. กำรมุ่งให้บุคลำกรทุกคน ได้มีส่วนร่วมในกำรใช้เทคโนโลยีและพัฒนำงำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนโดยตรง เพื่อส่งเสริมภำระงำนของตนเอง ผู้เรียน และหน่วยงำนให้มำกขึ้น 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. ด้ำนกำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. ด้ำนกำรสร้ำงข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของกำรประเมิน  O-
NET 
 ๓. ด้ำนงบประมำณ เนื่องจำกเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ มีจ ำนวนบุคลำกรและนักเรียนจ ำนวน
มำก ต้องใช้งบประมำณเป็นจ ำนวนมำกในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในทุก ๆด้ำน 
 ๔. ด้ำนอำคำรสถำนท่ี ด้วยข้อจ ำกัดของพื้นท่ีกับจ ำนวนนักเรียนยังไม่เพียงพอ ท ำให้เกิดปัญหำใน
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี  ๔  ภาคผนวก 
 

  -ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 -ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 -ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
เร่ือง  การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

ตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ส่ังเมื่อวันท่ี 6 สิงหำคม 
2561 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  โดยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภท
กำรศึกษำ ท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงส ำหรับสถำนศึกษำ 
หน่วยงำนต้นสังกัด และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ในกำรพัฒนำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลและติดตำม 
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ จึงประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  และกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
ท้ังบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำร
ประเมินคุณภำพภำยในและเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป 

เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน  โรงเรียนจึงได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เป็น 3 
มำตรฐำน ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นท่ีส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 



 

 

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ประกำศ  ณ  วันท่ี 10 กันยำยน  พ.ศ.  2561 

                                                                                      

                                              
                  

 
         

                             
 

                        (นำงล ำใย  สิริเวชชะพันธ์) 
                   ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
                       โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 
โดยท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศ เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อกำรประกัน

คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 ส่ังเมื่อวันท่ี 6 สิงหำคม 2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงส ำหรับ
สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ในกำรพัฒนำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล
และติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ มีนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสองท่ีก ำหนดเป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถำนศึกษำ โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ จึงปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  และกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรประเมินคุณภำพภำยในและ
เพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน  โรงเรียนจึงได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ประกำศ  ณ  วันท่ี 10 กันยำยน  พ.ศ.  2561 

 

                                                                                                                      

                                                                             (นำยณรินทร์  ช ำนำญดู) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห ์
 

         

                             
 

                        (นำงล ำใย  สิริเวชชะพันธ์) 
                   ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
                       โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ 

 



 

 

ตารางก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์ จังหวดักาญจนบุรี 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ปี 2561 

มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ระดบัด ี

    ๑) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ ผู้เรียนร้อยละ 63 ไดร้ะดับดขีึ้นไป 
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 67 ไดร้ะดับดขีึ้นไป 

    ๓) มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ 63 ไดร้ะดับดขีึ้นไป 
    ๔) มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 86 ไดร้ะดับดีเลิศขึ้นไป 
    ๕) มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ผู้เรียนร้อยละ 68 ไดร้ะดับดขีึ้นไป 
    ๖) มคีวามรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติท่ีดตี่องานอาชีพ ผู้เรียนร้อยละ 67 ไดร้ะดับดขีึ้นไป 
๑.๒ คณุลักษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
    ๑) การมคีุณลักษณะและค่านิยมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ 79 ไดร้ะดับดีเลิศขึ้นไป 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเปน็ไทย ผู้เรียนร้อยละ 65 ไดร้ะดับดขีึ้นไป 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนร้อยละ 78 ไดร้ะดับดีเลิศขึ้นไป 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ผู้เรียนร้อยละ 87 ไดร้ะดับดีเลิศขึ้นไป 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดบัดีเลิศ 
2.1 มเีป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ร้อยละ 87 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
๒.๒ มรีะบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 66 ปฏิบัติอยู่ในระดับด ี
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 64 ปฏิบัติอยู่ในระดับดขีึ้นไป 

๒.๔ พฒันาครแูละบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 88 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 84 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 75 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั ระดบัด ี
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป  
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 66 ปฏิบัติอยู่ในระดับดขีึ้นไป 

๓.๒ ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 88 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
๓.๓ มกีารบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 68 ปฏิบัติอยู่ในระดับดขีึ้นไป 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 67 ปฏิบัติอยู่ในระดับดขีึ้นไป 
๓.๕ มกีารแลกเปลี่ยนการเรียนรูแ้ละให้ข้อมลูสะท้อนกลับ เพื่อพฒันาและ 
      ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

ร้อยละ 67 ปฏิบัติอยู่ในระดับดขีึ้นไป 

 
 



 

 

 
 

 
ประกำศโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห ์

เรื่อง  ก ำหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖1 

 
 ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓  บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒ เมษำยน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ (๑) ก ำหนดให้โรงเรียนก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำข้ึน และข้อ ๑๕ ได้ก ำหนดว่ำมำตรฐำนกำรศึกษำต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์จึงก ำหนดอัตลักษณ์ตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยซึ่งเป็นจุดเน้นตำม
กลยุทธ์ระดับองค์กร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๘ ท่ีจัดต้ังให้เป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เพื่อเป็นกำรประกันคุณภำพตำมภำรกิจดังกล่ำว 
โรงเรียนจึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน  ท้ังนี้เพื่อสถำนศึกษำจะมุ่งจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นไปตำมจุดเน้นกลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ 
 

 โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย ซึ่งเป็นจุดเน้นตำม
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ กำรพัฒนำให้เป็นโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล  ในหัวข้อ  
 

“ลูกกาญจนาเป็นผู้น าทางสังคม” 
 
 และก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ 

“มีคุณธรรม น าวชิา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยการบริหารจัดการ ได้แก่ 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

๑. 
ด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนห้องเรียนอัจฉริยะ 

๒. นักเรียนทุกคนลงเวลำมำและเวลำกลับ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์   
๓. นักเรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนเทคโนโลยีและเครือข่ำยอินเตอร์เน็ท 

๔. นักเรียนทุกคนสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. 
ด้านครูผู้สอน 

ครูทุกคนสำมำรถใช้กระดำนอิเล็กทรอนิกส์  ส่ือกำรสอน Multimedia  ท่ีหลำกหลำยและ
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ Tele-Teachingได้ 

๒. ครูสำมำรถกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้แบบผสมผสำนระหว่ำงกระดำนอิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง avcc ผ่ำนโปรแกรม  VOD-Picture   
จำกเครื่อง Data-Center 

๑. 

ด้านการบริหารจัดการ 

โรงเรียนมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ E-Learning ภำยในโรงเรียน  
โดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ มีรูปแบบออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ท  

๒. โรงเรียนมีระบบกำรส่ือสำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนด้วยระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ  
๓. โรงเรียนให้บริกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุด Digital และกำรบริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

   

 

ท้ังนี้ให้มีผลกำรด ำเนินงำน  ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

    ประกำศ  ณ  วันท่ี  6 ธันวำคม ๒๕๖1 

                                                                                
 
                                                                         
                                                                                  (นำยณรินทร์  ช ำนำญดู) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห ์
 
 
 
 

 

 
 



 

 

การใหค้วามเหน็ชอบ 
เร่ือง  ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 
ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี 

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

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์  จังหวัด
กำญจนบุรี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖1  เมื่อวันท่ี  14  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖1  ได้พิจำรณำเรื่องกำร
ก ำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน
กำญจนำนุเครำะห์  จังหวัดกำญจนบุรีแล้วนั้น 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเห็นชอบให้ด ำเนินกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ได้ตำมประกำศ 

 
 

                                                                                     
  

        ( นำงล ำไย  สิริเวชชะพันธ์ ) 
                  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
ท่ี  2 / 2562 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

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

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีระบบและเกิดประสิทธิภำพ 
จึงขอแต่งต้ัง คณะกรรมกำรรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำท่ี  พัฒนำงำน  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี ้

1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นำงล ำไย       สิริเวชชะพันธ์ ประธำนกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ประธำนกรรมกำร 
            นำยนภดล     สงวนพันธ์     กรรมกำรสถำนศึกษำ     กรรมกำร 
            นำงกมลฉัตร  โล่ห์สุวรรณ   ผู้ทรงคุณวุฒิจำกโรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี   1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 
2.  คณะกรรมการอ านวยการ 
        นำยณรินทร์   ช ำนำญดู        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์                 ประธำนกรรมกำร 
        นำงมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑรูย์  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร            รองประธำนกรรมกำร 
         นำยวุฒิชัย   หอวรรธกุล     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป                              กรรมกำร 
         นำยพรศักดิ์  เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและบริหำรบุคคล กรรมกำร 
         นำยสุวิจักขณ์    สำระศำลิน      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน           กรรมกำร 
        นำงสำวสมทรัพย์  อติชำติบุตร   หัวหน้ำงำนแผนงำนและประกันคุณภำพฯ    กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 
        นำงสำวยุพิน  กระต่ำยทอง     หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         นำงสำวสมำพร  หัสชัย     ครูกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         นำงสำวจินตนำ ลิเล่ิม       ครูกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         นำงสำวพิมพ์พิชชำ บุญสืบสันติ   ครูกลุ่มสำระฯภำษำไทย                กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 



 

 

มีหน้ำท่ี    
1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2) ประสำนงำน  และ แก้ไขปัญหำ อุปสรรคให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
3) ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบปฏิบัติและพัฒนางานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ  
                         คิดเห็น  และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด 

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
 
ให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
                   นำยฐำปกรณ์ กระแจะจันทร ์  ประธำนกรรมกำร 
                   นำงระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ  รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวศิริพร คล่องจิตต์  กรรมกำร 
                   นำงเพ็ญจันทร์  ไชยค ำวัง   กรรมกำร 
                   นำงสำวบุพกำนต์ ศรีโมรำ   กรรมกำร 
                   นำงสำวพรทิพย์ เพ็งกลัด   กรรมกำร 
                   นำงสำวโกศล      แป้นเขียว  กรรมกำร 
                   นำงสำวณัฎฐนิช   วำงที   กรรมกำร 
                   นำยพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วง  กรรมกำร 
                   นำงสำวปัญญ์ชลี ล ำดวล   กรรมกำร 
                   นำงสำวศิรินภำ    เกตุพันธ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



 

 

ประเด็นพิจำรณำ 1.1.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียน 
                              ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
                   นำงสำวกนกวรรณ ดีประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวศิริพร คล่องจิตต์  รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวนลิน    บุณยปรรณำนนท์ กรรมกำร 
                   นำงสำวณัฏฐนิช วำงที   กรรมกำร 
                   นำงประดับพร  คูณทวีพำณิชย์  กรรมกำร 
                   นำงสุภำวดี สืบเนียม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                   นำงสำวสุทธิรัตน์   ธีระวิวัฒน ์  ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวจีระนันท์  จับใจ   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวอังศุวีร์ ชำญประเสริฐ  กรรมกำร 
                   นำงสำวศิรินภำ เกตุพันธ์   กรรมกำร 
                   นำยพีระพงษ์ ประเสริฐสังข์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                   นำยปริญญำ เหลืองแดง  ประธำนกรรมกำร 
                   นำยอลงกรณ์ สำเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำยศุภกร  สงครำม   กรรมกำร 
                   นำยพิรุณ   ประภำจิตสุนทร  กรรมกำร 
                   นำยสมภพ อ่องจุ้ย   กรรมกำร 
                   นำงสำวเพ็ญนภำ ปุยสุวรรณ  กรรมกำร 
                   นำงสำวนงลักษณ์ ศิริฟัก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                   นำงสำวนฤมล จับจิตต์   ประธำนกรรมกำร 
                   นำยทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย  รองประธำนกรรมกำร 
                   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯทุกกลุ่มสำระฯ  กรรมกำร 
                   นำงสำวพิชญ์สุดำ จ ำปำสัก   กรรมกำร 
                   นำงสำวประดับพร คูณทวีพำณิชย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
                   นำงเนำวรัตน์      สำระศำลิน  ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสุนีย์  ศรีแก้ว   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงศรีไว  มหำพรหม                   กรรมกำร 
                   นำงสำวเกษร  ศรีบูรณำกำญจน์  กรรมกำร 
                   นำงสำววำรี พรหมมำ  กรรมกำร 
                   นำงอัญชัน สุวรรณชูโต  กรรมกำร 
                   นำงสำวพิณกำญจน์  อรรถอนันต์  กรรมกำร 
                   นำงปรำณี  บุญทวีบรรจง  กรรมกำร 
                   นำงสำวมลฤดี โสภำพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด 
                   นำงภำวดี  จิตตำมัย   ประธำนกรรมกำร 
                   นำยประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ ์  รองประธำนกรรมกำร 
                   นำยโกวิทย์ มีเย็น   กรรมกำร 
                   นำงสำวชนกชนม์ มีน้อย   กรรมกำร 
                   นำงสำววิภำดำ พงษ์สระพงั  กรรมกำร 
                   นำงสำวพัทรินยำ  สืบจำกอินทร์  กรรมกำร 
                   ว่ำท่ี รต. หญิงจรรยำ เลิศมณีทวีทรัพย์ กรรมกำร 
                   นำยอเนก  โพธิ์ทอง   กรรมกำร 
                   นำงสำวชลธิชำ ศรีนวล   กรรมกำร 
                   นำงสุนีย์  บุญรำช   กรรมกำร 
                   นำงสำววิรัญดำ รัตนวิเชียร  กรรมกำร 
                   นำยไพศิษฐ์ ทองบันเทิง  กรรมกำร 
                   นำงสำวจันทนำ  บุญยรักษ์ธัญญำ  กรรมกำร 
                   นำงสำววันดี เพชรสหำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
                   นำงสำวสุปรีดำ  อนันต์เวชำนุวัฒน ์ ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวจิตรมนัส เนียมเนตร  รองประธำนกรรมกำร 
                   นำยพงศกร ชูช่ืน   กรรมกำร 
                   นำยธำดำธร ประเสริฐกุล  กรรมกำร 

         นำงสำวพุทธวรรณ  มงคล   กรรมกำร 
                   นำยชัยวิรัตน์ ล้ิมเรืองอนันต์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 1.2.3 กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
                   นำยประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ ์  ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวบุพกำนต์ ศรีโมรำ   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงสุปรำณี อุทยำนวรรธนะ  กรรมกำร 
                   นำยธดำธร ประเสริฐกุล  กรรมกำร 

        นำยประวิทย์ ไทยพุทธำ  กรรมกำร 
                   นำยอัษฎำวุธ สุขสวัสด์ิ  กรรมกำร 

        นำงสำวสุพรรณี    ธนวิริยพันธ์  กรรมกำร 
        นำยเอนก  โพธิ์ทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ประเด็นพิจำรณำ 1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
                   ว่ำท่ี ร.ต.เกษม วรรณะ   ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสุนีย์   ศรีแก้ว   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงวลัยพรรณ จันทร์หอม                  กรรมกำร 
                   นำยสมเจต บุญมี   กรรมกำร 
                   นำยสันต์  พรหมผลิน  กรรมกำร 



 

 

                   นำยชนินทร์เดช กุลสุวรรณ  กรรมกำร 
                   นำยสันทัด นิลรอด   กรรมกำร 
                   นำยไพศิษฐ์ ทองบรรเทิง  กรรมกำร 
                  นำยประวิทย์ ไทยพุทธำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณา 
          ๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
          2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
          ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
          ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชียวชำญทำงวิชำชีพ 
          ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
          ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ 
ให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
ประเด็นพิจำรณำ 2.1 กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
                   นำงสำวสมทรัพย์ อติชำติบุตร  ประธำนกรรมกำร 
                นำงสำวยุพิน  กระต่ำยทอง           รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวสมำพร  หัสชัย                 กรรมกำร 
                   นำงสำวจินตนำ ลิเล่ิม                  กรรมกำร  
                   นำงสำวพิมพ์พิชชำ บุญสืบสันติ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
                   นำงสำวสมทรัพย์   อติชำติบุตร  ประธำนกรรมกำร 
                   นำยกิจติพงษ์        หอมเย็น  รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวสมำพร      หัสชัย               กรรมกำร 
                   นำงสำวพิมพ์พิชชำ บุญสืบสันติ      กรรมกำร 
                   นำงสำวนิรมล        กิตติมำนิตกุล  กรรมกำร 
                   นำงสำวจินตนำ       ลิเล่ิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
                            และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
                   นำงสำวสุทธิรัตน์ ธีระวิวฒัน ์  ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวนฤมล จับจิตต์   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงร ำเพย          อนันต์ชัยลิขิต               กรรมกำร 
                   นำยทวีศักดิ์        ทองดอนน้อย  กรรมกำร 
                   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ กรรมกำร 
                   นำงสำวจ ำเนียร นิลพวง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 



 

 

                   นำงสำวน้ ำทิพย์ หนูนันท์   ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวอภิญญำ ใจช้ืน   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำยอรรถพร      จันทร์จ ำรูญ  กรรมกำร 
                   นำงสำวกมลชนก บุญวำส   กรรมกำร 
                   นำยสถิตสถำพร สังกรณีย ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           นายเสรินทร์ แสวงทรัพย์  ประธานกรรมการ 
                   นางวิมพ์วิภา   ไทยพุทธา  รองประธานกรรมการ 
                   นายนฤพล ดาวเรือง  กรรมการ 
          นำงสำวมลธิวำ สิงขรรักษ์  กรรมกำร 
                   นำงสำวนำทชนก เขม้นเขตกิจ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
                   นำยปริญญำ เหลืองแดง  ประธำนกรรมกำร 
                   นำยอลงกรณ์ สำเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำยศุภกร  สงครำม   กรรมกำร 
                   นำยพิรุณ   ประภำจิตสุนทร  กรรมกำร 
                   นำยสมภพ อ่องจุ้ย   กรรมกำร 
                   นำงสำวนงลักษณ์ ศิริฟัก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

    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 
ประเด็นพิจำรณำ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้                       
                   นำงสำวสุทธิรัตน์ ธีระวิวฒัน ์  ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวจ ำเนียร นิลพวง   รองประธำนกรรมกำร 
                   หัวหน้ำลุ่มสำระฯทุกกลุ่มสำระ  กรรมกำร 

         นำงสำวศุภัสรำ ด้วงปลี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ การเรียนรู้ 
                   นำยปริญญำ เหลืองแดง  ประธำนกรรมกำร 
                   นำยอลงกรณ์ สำเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำยศุภกร  สงครำม   กรรมกำร 
                   นำยพิรุณ   ประภำจิตสุนทร  กรรมกำร 



 

 

                   นำยสมภพ อ่องจุ้ย   กรรมกำร 
                   นำงสำวนงลักษณ์ ศิริฟัก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
                   นำงภำวดี           จิตตำมัย   ประธำนกรรมกำร 
                   นำยประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ ์  รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวชนกชนม์  มีน้อย            กรรมกำร 
                   นำงสำววิภำดำ พงษ์สระพงั  กรรมกำร 
                   นำยโกวิทย์ มีเย็น   กรรมกำร 
                   นำงสำวพัทรินยำ สืบจำกอินทร์  กรรมกำร 

นำงสำวจันทนำ  บุญยรักษ์ธัญญำ  กรรมกำร 
          นำงสำววันดี เพชรสหำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ประเด็นพิจำรณำ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล มาพัฒนาผู้เรียน 
                   นางสาวนฤมล  จับจิตต์   ประธานกรรมการ 
          นำงร ำเพย          อนันต์ชัยลิขิต  ประธำนกรรมกำร 
                   นำยทวีศักดิ์        ทองดอนน้อย  กรรมกำร 
                   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ กรรมกำร 
                   นำงสำววีร์สุดำ  กองศรี   กรรมกำร 
                   นำงสำวชลนิดำ    พยำบำล  กรรมกำร 
                   นำงสำววรรณิภำ บัวบำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นพิจำรณำ 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้
                   นำงสำวสุทธิรัตน์ ธีระวิวฒัน ์  ประธำนกรรมกำร 
                   นำงสำวนฤมล จับจิตต์   รองประธำนกรรมกำร 
                   นำงร ำเพย          อนันต์ชัยลิขิต               กรรมกำร 
                   นำยทวีศักดิ์        ทองดอนน้อย  กรรมกำร 
                   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ กรรมกำร 
                   นำงสำวจ ำเนียร นิลพวง   กรรมกำร 
          นำงสำวศุภัสรำ ด้วงปลี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้ำท่ี  
1) ออกแบบกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำท่ีได้รับมอบหมำย 
2) ร่วมจัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
    ของโรงเรียน 
3) ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินมำตรฐำนท่ีรับผิดชอบ 
4) ติดตำมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินคุณภำพในแบบกรอกข้อมูลออนไลด์ท่ีอยู่ในเว็บไซด์โรงเรียนให้เป็นไป
ตำม 
    ท่ีงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนด 
5) ร่วมวิเครำะห์ระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนกับฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 



 

 

4. ฝ่ายสรุปผลและจัดท ารูปเล่มเพื่อรายงาน ประกอบด้วย 
 นำงสำวสมทรัพย์ อติชำติบุตร  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวยุพิน กระต่ำยทอง  รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวพิมพ์พิชชำ บุญสืบสันติ    กรรมกำร 
 นำงจินตนำ ลิเล่ิม  กรรมกำร 
 นำยภพธรรม สุขเจริญ  กรรมกำร 
 นำงสำวสมำพร หัสชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้ำท่ี  
1) ประสำนกับฝ่ำยต่ำง ๆในกำรให้ข้อมูล เอกสำรประกอบ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
2) รวบรวมข้อมูลและผลกำรประเมินแต่ละมำตรฐำน และประเด็นกำรประเมิน 
3) สรุปและจัดท ำรูปเล่ม เพื่อรำยงำนหัวหน้ำสถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
         ท้ังนี้ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ จนบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
สืบไป 
 
 

   
                                                  
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ จังหวัดกำญจนบุรี 
ท่ี  15 /2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห ์   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕61 

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

ด้วยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ประกำศให้สถำนศึกษำ 
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2554 โดยให้สถำนศึกษำทุกแห่งด ำเนินงำนและปฏิบัติตำมประกำศอย่ำง
ครบถ้วนและต่อเนื่อง ให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบรหิำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในส่วน
ของกำรด ำเนินงำนตำมประกำศในข้อ 6 กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ โดยมีคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงน้อย 3 คน ท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดข้ึนทะเบียนไว้อย่ำงน้อย 1 คน ท้ังนี้ในวันท่ี 28 มกรำคม 2562 โรงเรียน
กำญจนำนุเครำะห์ ก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในของโรงเรียนขึ้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งต้ังกรรมกำร
ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
นำงล ำใย    สิริเวชชะพันธ์      ประธำนกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ประธำนกรรมกำร 
นำยนพดล  สงวนพันธ์          กรรมกำรสถำนศึกษำ      กรรมกำร 

          นำยธำนี   เพิกเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิจำกโรงเรียนพนมทวนพิทยำคม   กรรมกำร 
          นำงสำวจิรำภรณ์  ฉิมอ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิจำกโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์             กรรมกำร 

นำงกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯลำดหญ้ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

นำยณรินทร์     ช ำนำญดู        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์         ประธำนกรรมกำร 
นำงมนัสนันท์ เอี่ยมพงษไ์พฑูรย์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร         รองประธำนกรรมกำร 
นำยวุฒิชัย        หอวรรธกุล     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป          กรรมกำร 
นำยพรศักดิ์     เรืองพยุงศักดิ์    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
                                       และบริหำรบุคคล            กรรมกำร 
นำยสุวิจักขณ์    สำระศำลิน    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน       กรรมกำร 

          นำงสำวสมทรัพย์ อติชำติบุตร หัวหน้ำงำนแผนงำนและประกนัคุณภำพฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่    ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ ตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำและกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ใน
วันท่ี 28 มกรำคม 2562 จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ



 

 

ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์  ปีกำรศึกษำ ๒๕61 และส่งรำยงำนฯ ดังกล่ำว ท่ีงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ภำยในวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 

ให้คณะกรรมกำรทุกคนท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ จริงจัง อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร 
เพื่อช่วยเหลือ  ส่งเสริม พัฒนำโรงเรียนให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำท่ีเข้มแข็ง 

 
 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       ส่ัง  ณ  วันท่ี 21 มกรำคม  พ.ศ. ๒๕62 

     
 
 
 

       ( นำยณรินทร์   ช ำนำญดู ) 
                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




