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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี     ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ให้ต้นสังกัด  หน่วยงานหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล  
และสาธารณชนได้รับทราบ  โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ได้รวบรวมข้อมูลผลการพัฒนา คุณภาพของสถานศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการมาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ ระดับคุณภาพ  รวมท้ัง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล และแนวทางพัฒนาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพรอบส่ีโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   นักเรียน  ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  
          และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต่อไป 
 
 
                                       ( นายท านุ  วงษ์น้อย ) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
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บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รายงานการการประเมินตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 
 

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี  ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ศึกษาตรวจสอบรายละเอียดผล
การรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๒  พิจารณาแล้วว่าโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท ารายงาน  มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานท้ัง ๓ มาตรฐาน  เป็นเป้าหมายหลัก มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพส่งต่อผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียน  ผู้เรียนมีความรู้ เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมต่อไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการการประเมินตนเองของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ขอให้ทางโรงเรียนได้
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 

 
 

ลงช่ือ         
                                     

                                                   ( นางล าใย   สิริเวชชะพันธ์ ) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
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สารบญั 
เร่ือง หน้า 
ค าน า ก 
บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข 
สารบัญ ค 
ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

จ 

บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 

๑.๑  ข้อมูลท่ัวไป ๑ 
๑.๒  ประวัติโรงเรียน 10 
๑.๓  ข้อมูลครูและบุคลากร 15 
๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 21 
๑.๕  โครงสร้างหลักสูตรสานศึกษา(แนบหลักฐานการพัฒนา..วัตถุประสงค์การพัฒนา)ผล

การทดสอบระดับชาติ 22 
๑.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  23 
๑.๗  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 23 
๑.๘  ผลการทดสอบระดับชาติ 35 
๑.๙  ผลงานดีเด่น 37 
๑.๑๐  สรุปผลผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกรอบสาม 45 

ส่วนท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 52 
- การบริหารจัดการของสถานศึกษา(บทสรุปผู้บริหาร) 52 
- วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 52 
- โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา 57 

ส่วนท่ี ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 58 
           ๑.  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน           58 
           ๒.  มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการ 77 
           ๓.  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 80 
ส่วนท่ี ๔  สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและแนวทางในการพัฒนา       86 
           ๑.  สรุปผลในภาพรวม/จุดเด่นของการบริหารจัดการ 86 
           ๒.  แนวทางในการพัฒนา/จุดท่ีควรพัฒนา 86 
           ๓.  โครงการ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 89 
ส่วนท่ี ๕  ภาคผนวก  

- แผนภาพการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ด้วยรูปแบบ Model  ตามกระบวนการ PDCA  
สู่คุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

91 

- ผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

92 
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สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 
ส่วนท่ี ๕  ภาคผนวก   

- ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการขับเคล่ือนการคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

93 

    -      ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา   
           ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

100 

- ข้อมูลเอกสารอ้างอิงผ่านระบบ QR-Code   กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

103 

- รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียนข้อมูลรางวัลความส าเร็จบุคลากร
ของสถานศึกษา 

112 

- ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

115 

- ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 
เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา   ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

116 

- ตารางตรวจสอบความสอดคล้องข้อมูลเกณฑ์ค่าเป้าหมายรายมาตรฐานของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพฯ  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา “SAR” โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี 

118 

-  ตารางแสดงจ านวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ GP. และ SMTE   ในการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

120 

- ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 121 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และก าหนดค่าเปา้หมายความส าเร็จตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  รวมท้ังประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  แล้วนั้น เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงได้ด าเนินการปรับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ ยวข้องท้ังบุคลากรใน
สถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและเพื่อการรองรับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพจากภายนอก 
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙(๓) มาตรา ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้บรรลุสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
     ประกาศ ณ  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
 
                                             (นายท านุ  วงษ์น้อย) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 
 
 



ฉ 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
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ค่าเป้าหมายรายมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพฯ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานการศึกษา :  ผลการประเมินระดับคุณภาพ                                         : ดี 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
(ระดับ ๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ช 
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ค่าเป้าหมายรายมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพฯ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอา่น เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   ยอดเย่ียม 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 

๔) สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 



๑ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

บทสรปุผูบ้รหิาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 
ชื่อ : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ      
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ที่อยู่ :  เลขท่ี ๑๕๔  หมู่ท่ี ๑ ซอยท่าล้อ ๕๐  ถนนเล่ียงเมือง  ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวดกาญจนบุรี   
รหัสไปรษณีย์  ๗๑๐๐๐ 
สังกัด : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  
โทรศัพท์ :  ๐๓๔-๖๐๐๖๓๑  โทรสาร ๐๓๔-๖๐๐๖๓๒   
ชื่อผู้บริหาร :  นายท านุ  วงษ์น้อย  
เปิดการเรียนการสอน  : ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
แผนการจัดชั้นเรียน : ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๗/๗/๗  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๕/๕/๕ 
จ านวนห้องเรียน :  ๓๖  ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  :  ๑,๒๒๒  คน  จ าแนกเป็น   

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ๗๒๘  คน 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ๔๙๗  คน 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ   (ระดับ ๔) 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ   (ระดับ ๔) 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ยอดเย่ียม 
๒) มคีวามสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
ยอดเย่ียม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม (ระดับ ๕) 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ   (ระดับ ๔) 



๒ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ   (ระดับ ๔) 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
 6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ   (ระดับ ๔) 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

   ๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ระดีบดีเลิศ 
 

จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานตามตัวช้ีวัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับ  “ดีเลิศ” โดยมีแนวคิดทฤษฎี
และประสบการณ์ในการบริหารงานท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ด้วยการบริหารและการจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ“OPARD  Model”  ผ่านกระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการด าเนินงาน ฝ่ายบริหารของ
โรงเรียนได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายปรับบทบาทภารกิจเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง  ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ี
ต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน   

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา  และ
สภาพของชุมชนท้องถิ่น  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการส่ือสารท้ังภาษาไ ทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน สถานศึกษามีการ บริหารจัดการ
วางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา เป็นฐานในการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสอน  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ  
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  ให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ เกิดความร่วมมือในการวาง
ระบบและการด าเนินงาน โรงเรียนด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  เป็นระบบการ
บริหารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยมีผลสรุปการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ดังนี้ 
 



๓ 
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มาตรฐานท่ี ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน : ผลการประเมิน ระดับ “ ดีเลิศ” 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ  คิดเป็นร้อย
ละ 84.44 อยู่ในระดับ “ยอดเย่ียม” และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้การปัญหา จ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล  ประกอบการ
ตัดสินใจ เฉล่ียอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๕ สูงกว่าค่ามาตรฐานและสูงกว่าค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษาท่ีก าหนด  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้และ
โครงการสอน กระบวนการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   การจัดกิจกรรมเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
การน าและการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความสามารถในการใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีการส่ือสาร ระบบการรายงาน  การติดตามผลการด าเนินการ การรายงานผลการประเมินในด้าน
สมรรถนะส าคัญ  เอกสารการรายงานการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ รายงานการประเมินการอ่าน  เขียนการ
คิดวิเคราะห์และการคิดค านวณ  การน าเสนอช้ินงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมโครงงาน ฯ 
กิจกรรมค่ายอาสา  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการนักเรียน การจัดการเรียนรู้
และการน าเสนอกระบวนการเรียนรายวิชา IS  สรุปรายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา  แบบบันทึกการศึกษา
การศึกษาพรรณไม้ตามโครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชด าริ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)  ผลการเข้าแข่งขันความสามารถทางศิลป
หัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติ  รายงานผลการแข่งขันและการเป็นตัวแทนและการศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ  ผลงานดีเด่นในการผลการจัดการเรียนรู้  และกิจกรรมตามแนวทาง STEM รายงานผลการสอบวัด
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 ๒) ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๒  อยู่ในระดับ “ดี
เลิศ”  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  และสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีก าหนด  โดยมีผลพัฒนาการเทียบกับค่า
เป้าหมายมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม  ผ่านกระบวนการสืบค้นเช่ือมโยงและสร้างองค์
ความรู้สามารถสร้างสรรค์งานท้ังในรูปแบบแนวคิดและช้ินงานท่ีออกมาผ่านกระบวนการเรียนรู้ IS  และกิจกรรม
โครงงานบูรณาการ ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  โครงสร้างรายวิชาท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านวิชา IS รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมกระบวนการ STEM  การเช่ือมโยงสู่การน าความรู้เกี่ยวกับการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรียนรู้ที่บังเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีและการส่ือสาร ผล
การแข่งขันตามข้อมูลความส าเร็จของผู้เรียนในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เช่น รางวัลประกวดหนังส้ัน 
“โครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS” ของกระทรวงพลังงาน 
 ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๕  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  และสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีก าหนด   โดยผู้เรียนมี
กระบวนการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้  การสืบค้นผ่านการส่ือสารช่องทางระบบเครือข่าย  มีความสามารถในการ
ท างานท่ีสร้างสรรค์  สามารถน าเสนองานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โครงการสอน  กิจกรรมท่ีครูผู้สอนออกแบบมาเพื่อพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
เครือข่าย   การน าเสนองานของผู้เรียน  ข้อมูลรายงานผลการจัดการเรียนรู้  รายงานกิจกรรมโครงการ  สรุปรายงาน
ในการแข่งขันศักย์ภาพในระดับต่างๆ ของนักเรียน 



๔ 
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 ๔) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ ขึ้น
ไป  เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและสูงกว่าค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา  และผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน  รายวิชาภาษาไทยในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีคะแนนเฉล่ียมากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยปีการศึกษา  ๒๕๖๑ และปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มีคะแนน
เฉล่ีย ๖๔.๙๖ และ ๖๕.๔๓ ตามล าดับ ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี ๖  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าในทุกระดับ  และสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในทุก
รายวิชา ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา  รายงานผลการจบหลักสูตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
 ๕) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  มีความรู้ทักษะในการจัดการข้อมูล  เฉล่ียคิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๑๒  อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและสูงกส่าค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย  หลักสูตรและโครงสร้างสถานศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานอาชีพ  ข้อมูลงานแนะแนะ  กิจกรรมชุมนุม  ข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
 ท้ังนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและท่ีส าคัญการส่งเสริมศักย์ผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและความสามารถภาษา  ในส่วนของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดค่าเป้าเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ระดับ ๓ ให้สูงขึ้นแต่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  ยังต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย ส่วนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ สูงกส่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  แต่ในส่วนของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการ
เรียน ๐,ร,มส  มีจ านวนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีคะแนนเฉล่ียในทุกรายวิชาสูงกว่าในทุกระดับและสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมระดับประเทศ  
ซึ่งยังคงต้องมีกระบวนการพัฒนาส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ในทุกด้านเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 
 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีผลการประเมินระดับ “ยอดเยี่ยม” เฉล่ีย
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๖   เป็นไปตามค่ามาตรฐานและสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ผู้เรียนมีพฤติกรมเป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม ด้านความกตัญญู มีค่านิยมจิตอาสา  มีจิตส านึกท่ีดีไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสถานศึกษา /
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ท่ี
หลากหลาย ท้ังเช้ือชาติ  ศาสนา  ประเพณี  ภาษาวัฒนธรรม และผลการประเมินการเป็นผู้มีระเบียบวินัยตามกรอบ
การประเมินคุณลักษณะ “โรงเรียนคุณธรรม” มีผลการระดับ “ดี” ขึ้นไป เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๓  ผลการ
ประเมินในระดับ “ยอดเยี่ยม”  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย  รายงานผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  รายงานการประเมินด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  การเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง   กิจกรรมการอบรมพัฒนาจิตค่ายพุทธบุตร  
กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ  รายงานการจัดการกิจการนักเรียน  รายงานผลการด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม  แบบ
บันทึกการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   รายงานการด าเนินการกิจการนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน   



๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

การรายงานโรงเรียนสุจริต   กิจกรรมค่ายอาสา  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมสภานักเรียน  
ธนาคารหลานย่า   รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข “โรงเรียนสีขาว” 
 ๒) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคม มีผลการประเมินระดับ “ ดีเลิศ” เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๒   
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ของสถานศึกษา  ซึ่งมีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษาไว้ที่ ๘๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ระดับร้อยละ  ๙๐ ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคมรวมท้ังการแสดงออกในแต่ละช่วงวัยท่ีเหมาะสม  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเข้าใจไม่มีการขัดแย้ง  สามารถปรับตัวมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีเข้ากับกลุ่มเพื่อนและผู้อื่ นได้
อย่างเหมาะสม ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย  หลักฐานการบันทึกปฏิสัมพันธ์ด้าน
สุขภาพอนามัย  รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ  บันทึกการเยี่ยมบ้านระบบดูแล รายงานการคัดกรองนักเรียน  
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะ  รายงานการวัดประเมินดัชนีมวลกาย  น้ าหนัก  ส่วนสูงข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน 
รายงานการรับบริจาคโลหิตงานกิจการนักเรียนและงานอนามัย  กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมสภานักเรียน  รายงานการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน  รายงานผลการประเมินสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ : ผลการประเมิน ระดับ “ ดีเลิศ” 
 

๒.๑ วิธีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ-เทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการก าหนดพันธกิจ  ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ของสถานศึกษาท่ี
มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์ของสถานศึกษา  “มีคุณธรรม  น าวิชาการ  
สืบสานงานพระราชด าริ”  โดยการขับเคล่ือนผ่าน ๖  กลยุทธ์หลักของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์โดยการน าข้อมูล
ย้อนกลับมาใช้ในการวางแผนและการก าหนดค่าเป้าหมาย ด้านคุณภาพผู้เรียน ท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
ต่างๆ ให้สูงขึ้นในเชิงระบบและเน้นให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา   

ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับ โดยให้ความส าคัญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ตลอดท้ัง
เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ส าคัญของสถานศึกษา ตามข้อมูล
(คุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๖๒-๖๓) ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์  
ประกอบด้วย  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  แผนกลยุทธ์  ผังโครงสร้างการบริหารองค์กร  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
แผนโครงการพัฒนากลุ่มงาน  แผนการก ากับนิเทศติดตาม  ร่องรอยระบบการการรายงานและการส่งงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน  การติดตามและการประเมินของสถานศึกษา   
       ๒.๒ โรงเรียนมีระบบด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (OBECQA) ในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการจัดการของโรงเรียน
ด้วยการสร้างและพัฒนา  นวัตกรรมท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้วยรูปแบบ OPARD  Model  ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการ 
PDCA ของเดมมิ่ง  โดยน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติในกิจกรรม/โครงการท่ีมีคุณภาพสอดรับกับการพัฒนา
ตามค่าเป้าหมายตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพท้ัง  ๓  มาตรฐาน มีกระบวนการตรวจสอบ  นิเทศติดตาม  
การวัดประเมินผลและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การรายงานข้อมูลผลการด าเนินการเพื่อพัฒนางานอย่าง



๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
บริหารวิชาการ งานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  พัฒนางานหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการแก้ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง   มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  เป็นไปตามค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีล าดับความส าคัญในการบริหารองค์กรมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
ศึกเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพ ผู้บริหารและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีก ากับดูแลเพื่อการทบทวนผลของการบริหารจัดการและผล
การด าเนินการ การช้ีน าองค์กร  การก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ  ได้แต่งต้ังคณะคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อ
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์  โดยน าข้อมูลย้อนกลับจากประเมินตนเอง SAR  และข้อมูลสารสนเทศ  เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน   มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก  และยุทธศาสตร์  ตามกรอบในการ
พิจารณาตามกฎกระทรวง  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ผนวกกับผลการวิเคราะห์จากการท า SWOT  Analysis  ฝ่ายบริหาร
ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการปรับบทบาทภารกิจเพื่อยกระ ดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ให้ก้าวทันกระแสการเปล่ียนแปลงมุ่งสู่การเป็น Modern  Ministry  ท่ีมีลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู่  
การใช้ ICT  เป็นกลไกลในการขับเคล่ือนขับเคล่ือน การเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการ  ก าหนดให้มีการทบทวนใน
การปรับแผนกลยุทธ์เพื่อความก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง  สอดรับกับภารกิจในการก ากับ  สนับสนุน  ประสานงาน  
เตรียมความพร้อม สร้างความสมดุลในภารกิจให้สามารถด าเนิน ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และ
แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่  มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานอย่างท่ัวถึง  มี
การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ ข้อปฏิบัติท่ีส าคัญ การจัดท าการสร้างแนวปฏิบัติในการท างานในการ
บริการจัดการในสานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีกระบวนการตรวจท่ีเป็นระบบมีประสิทธิผล   แก่  บุคลากรอย่างท่ัวถึง  
เหมาะสม ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย  ผังแสดงโครงสร้างการบริหารงาน  ค าส่ัง
การมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีการสอนและงานพิเศษ  แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา  รายงานการจัดท า SWOT  
Analysis  รายงานการนิเทศภายใน  ระบบรายงานผลการด าเนินการงานงานท่ีเกี่ยวข้อง บันทึกรายงานการประชุม 
สรุปรายงานผลการปฎิบัติงานตามโครงการ  ข้อมูลด้านการประเมินผลและการติดตามของสถานศึกษา 

๒.๓  โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความความเช่ียวชาญทางด้าน
วิชาชีพ จัดให้มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศห้องเรียน  การ
จัดท าวิจัยในช้ันเรียน  การสร้างส่ือ  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล  เหมาะสม ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย  แผนการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร  รายงานการเข้ารับการพัฒนาวิชาชีพและประสบการณ์รายบุคคลในหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาการต่างๆ   บันทึกการรายงานกลุ่ม PLC ปฏิทินและแผนการนิเทศภายใน รายงานการนิเทศภายใน   บันทึก
รายงานการจัดท าส่ือการใช้ส่ือห้องปฏิบัติการและงานวิจัยครูผู้สอน   แผนการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชา   
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  

๒.๔ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  สภาพแวดล้อมท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
เพื่อให้มีความพร้อม  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยต่อผู้เรียน   ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
สะท้อนผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย  แผนโครงการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ี  บันทึกรายงานการด าเนินการ
ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของและความปลอดภัยของโรงเรียน  โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มสาระ   ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  และ
รายงานการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค 
 ๒.๕ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
เพียงพอ  มีความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีการสนับสนุนอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีและเครือข่าย เพื่อรองรับ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการสืบค้น  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย  
ข้อมูลการจัดระบบสารสนเทศ  รูปแบบการส่ือสารในองค์กรผ่านส่ือระบบออนไลน์ รูปแบบการประเมินติดตามการ
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ การรายงานผลการเรียน  แผนการปรับปรุงเพื่อพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ส่ือและเทคโนโลยีและการส่ือสาร    
  ๒.๖ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมีระบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับสถานศึกษา  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย  แผนการบริหารงานและ
การพัฒนาสารสนเทศเทคโนโลยีและการส่ือสาร  ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการบริหารจัดการ  
แผนการพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีสนับสนุนการใช้ส่ือและเทคโนโลยี   
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  : ผลการประเมิน ระดับ “ ดีเลิศ” 
 ๓.๑  ครูผู้สอนทุกคนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพและการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ  
การศึกษาสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม   สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สรุปองค์ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้   สร้างงานน าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย  หลักสูตรสถานศึกษา  โครงการและแผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายงานการวิจัยในช้ันเรียน  รูปแบบวิธีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ผลงานช้ินงานนักเรียน    ระบบการ
ติดตามตรวจสอบและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา   
 ๓.๒ ครูผู้สอนทุกคนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  มีการพัฒนาและจัดท าส่ือผ่านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  มีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  มีการใช้ภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นและการร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมกระบวนการและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในการ
แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามศักยภาพผู้เรียน ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ 
ประกอบด้วย  ทะเบียนการรายงานการใช้ส่ือของครูผู้สอน ข้อมูลการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา  หลักฐานแผนพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ  รายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา    

๓.๓  ครูผู้สอนทุกคนมีความสามารถในการบริหารและจัดการช้ันเรียนท่ีเน้นกรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน   
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมท่ีให้ความส าคัญและสอดคล้องกับ
ช่วงวัน  ความสามารถของผู้เรียน  มีการจัดกลุ่มการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เกิดการยอมรับและมีการปรับตัวของผู้เรียน
ในการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างบรรลุผลและมีความสุข  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย  
แผนการจัดการเรียนรู้   รูปแบบการวัดประเมินผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้  รายงานการจัดการเรียนรู้วิชา IS  รายงาน
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ (GP,MLP,SMTE)   ผลงานช้ินงาน/
รายงานผู้เรียน  สมุดบันทึกการสอนรายคาบ  สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 

๓.๔ ครูผู้สอนทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในทุก
รายวิชา มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับแก่ ผู้เรียน  ครูท่ีปรึกษา  และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง น าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนา  มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินการ  เช่น ผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรม การขาดส่งงาน   ขาดเรียน  
ไม่สนใจเอาใจใส่การเรียน  สามารถน าข้อมูลสะท้อนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิผล     ข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย  บันทึกการเข้าช้ันเรียน   บันทึกรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน  รายงาน



๘ 
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การวิจัยช้ันเรียน  รายงานการดูแลพัฒนาผู้เรียน  บันทึกครูท่ีปรึกษา  บันทึกการสอนหลังแผนการจัดก ารเรียนรู้   
รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาและสรุปรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
  กล่าวโดยสรุปฝ่ายบริหารของโรงเรียนได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายปรับ
บทบาทภารกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ให้ก้าวทันกระแสการเปล่ียนแปลง โดยผ่านโครงสร้างการ
บริหารจัดการในรูปแบบ Model  การบริการจัดการตามกระบวนการ  PDCA  โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องให้สามารถสร้างสมดุลระหว่างภาระกิจการบริหารงานตามหลักการบริหารเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยมีข้ันตอนหลัก ๔ ขั้นตอนดังนี้ 

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและคณะท างาน 
สนับสนุนการจัดท าแผนคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

๒. การประชุมระหว่างฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ กลุ่มงาน และคณะท างาน บุคลากรท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก  เป้าประสงค์ 
ของโรงเรียน 

๓. ระดมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
ท่ีมีต่อระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน 

๔. ประชุมปรึกษาเพื่อสรุปหลังการด าเนินการ  ตามข้ันตอนท่ี ๑-3 เพื่อปรับและพิจารณาความสอดคล้องความ 
เหมาะสมและความเป็นไปได้ มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ เป็นระบบและมีประสิทธิผล เพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vison) ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์(Super ordinate Goals) และแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน(Strategic Issues) โดยอ้างอิงเกณฑ์ระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบการประกัน
คุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญส่งเสริมและให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและระบบข้อมูลสาสนเทศท่ีเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได้ 
 มีกระบวนการติดตามตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับงานต่างๆ ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ
สถานศึกษา เช่น   การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามซักถามสภาพปัญหาในการท างาน เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจในการท างานให้เกิดขึ้นกับองค์กร  ส่งเสริมการคิดและสร้างนวัตกรรม  และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน  ให้เกิดความรวดเร็วถูกต้อง
และง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน ส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการท้ังการ
บริหารงานบุคล การใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่าภายในสถานศึกษา ด าเนินการขับเคล่ือนตามแผนกลยุทธ์ท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จและเป้าหมายของสถานศึกษา   โดยเฉพาะเกิดประสิทฺธิผลต่อคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านท้ังนี้เกิดจาการการ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มีความชัดเจนในกรอบการปฏิบัติ  มีทิศทางและเป้าหมาย  ตรงตามกรอบวิสัยทัศน์  และมี
สร้างกระบวนการขับเคล่ือนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผล จึงส่งผลท าให้มีเกิดการพัฒนาโดยมีผลการประเมินด้านผล
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ดีเลิศ” กระบวนการบริหารจัดการ มีผลการประเมินใน
ระดับ “ดีเลิศ” และผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้ซึ่งความส าเร็จดังกล่าว ซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงความส าเร็จท่ีเกิดจาก
กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพเป็นระบบ และมีประสิทธิผล เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาของชุมชนท่ีมีต่อ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
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โครงการ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๒.๑  โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๑  โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  

              -  แผนพัฒนาการยกระดับความสามารถในการอ่าน เขียนการส่ือสารและการค านวณ  เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีทักษะในการคิดค านวณเพิ่มข้ึนท้ังนี้ผลการประเมินทักษะด้านการค านวณของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์และค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

๒.๒  โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๒  โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  
                 -  แผนพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีต้ังไว้  โดยเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
และส่งเสริมกระบวนการวัดประเมินผลท่ีความเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน   

๒.๓  โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๓  โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
             -  แผนพัฒนาส่งเสริมทักษะพื้นฐาน  ด้านอาชีพ  และการท างานท่ีดีมีความคิดร้างสรรค์  การสร้าง
นวัตกรรมด้วยตนเอง  
 ๒.๔   โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๔ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
      - แผนพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
เพื่อพัฒนาผลการทดสอบให้มีค่าเฉล่ียในแต่ละรายวิชาสูงขึ้นโดยมีเป้าหมายให้มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ๕0  และมี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าในทุกระดับ 

๒.๕   โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๕  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
            -   แผนการพัฒนาครูผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  การจัดการช้ันเรียน การสร้างกระบวนการ
คิด  เทคนิคกลวิธีการสอนและการวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  การให้
ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ข้อมูลย้อนกลับเพื่อมุ่งพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพให้สูงขึ้นและ
มีประสิทธิผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.๖.  โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๖  โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
     -  แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(OBECQA)  ในการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบและมี
คุณภาพและยั่งยืน 
     - แผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อให้การด าเนินการจัด
การศึกษาท่ีทุกฝ่ายให้ความส าคัญและร่วมมือเพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน  มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับท้ังในชุมชนและสังคมเพิ่มข้ึน 

๒.๗. โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๗  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและโครงการตามแนวทางพระราชด าริ    
     -  แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีจิตส านึก  รักษ์ความเป็นไทย  สร้างจิตส านึกท่ีดีและมีส่วนร่วมใน
อนุรักษ์มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดี  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชด าริ 
      - แผนการพัฒนาเทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  การสืบค้น  พัฒนาแนวคิดในกระบวนการท างานของผู้เรียนสามารถ เข้าถึงแหล่งข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับแก่ผู้เรียนท่ีสนใจและมีความหลากหลายท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองตรง
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ที่ต้ัง/ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  

ท่ีอยู่ เลขท่ี  ๑๕๔ หมู่ท่ี ๑ ต าบลท่าล้อ    อ าเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ 
สังกัด: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  โทรศัพท์ :  ๐๓๔- ๖๐๐๖๓๑   
โทรสาร : ๐๓๔- ๖๐๐๖๓๒  e-mail website : www. swkj.ac.th 
๑.๒ ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี  เป็นโรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้นตามโครงการจัดต้ัง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    
เปิดสอน  : ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖     
พื้นที่      : มีพื้นท่ี   ๙๐ ไร่  
แผนการจัดการชั้นเรียน : ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน   ๗-๗-๗  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  
 ๕-๕-๕    โดยมีเขตพื้นท่ีบริการในจังหวัดกาญจนบุรี คือ  ต าบลท่าล้อ  ต าบลปากแพรก  ต าบลบ้านใต้  ต าบลบ้าน
เหนือ  ต าบลท่ามะกา  ต าบลแก่งเส้ียน  ต าบลท่าม่วง  ต าบลวังขนาย  ต าบลเขาน้อย  ต าบลทุ่งทอง ต าบลวังศาลา  
ต าบลบ้านใหม่  ต าบลม่วงชุม  ต าบลหนองขาว  ต าบลดอนเจดีย์  ต าบลพนมทวน  ต าบลทุ่งสมอ  ต าบลหนองหญ้า 
ต าบลเกาะส าโรง 
          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จัดต้ังขึ้นตามโครงการพิเศษ (โครงการจัดต้ัง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี) ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันคือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นชอบให้จัดต้ังโรงเรียน
ขึ้นเขตการศึกษาละ ๑ แห่ง โดยประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  จ านวน ๔ เขตการศึกษา  คือ เขตการศึกษาท่ี 
๓, ๕, ๑๐ และ ๑๒ โดยในเขตการศึกษา ๕ จัดต้ังขึ้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ใช้ช่ือใน
ครั้งแรกก่อต้ังว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และต่อมาได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ
อันสูงสุด จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้พระราชทานช่ือโรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ว่า “โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี”  เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๙   
         ท่ีดินท่ีก่อสร้างโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ ให้ใช้ท่ีดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ท่ี กจ.
๕๕๕ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๙๐ไร่ ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุสารบัญล าดับ
ท่ี ๐๗๗๑-๐๑๐-๑๐  เมื่อวันท่ี ๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๑ 
         กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายท่ีจะให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทประจ าและไป-กลับมีแผนช้ันเรียนเต็มรูปแบบ ๔๘ ห้องเรียน รับนักเรียน
เรียนดีและหรือมีความสามารถพิเศษในเขตการศึกษา ๕ เข้ามาเรียนประเภทประจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของ
นักเรียนท่ีรับได้ และอีกร้อยละ ๗๕ รับนักเรียนประเภท ไป-กลับ โดยจัดให้เป็นโรงเรียนท่ีมีลักษณะสมบูรณ์มีความ
พร้อมด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีมีความสามารถจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียน  มีความรู้ มคีวามประพฤติเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม และสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ในวันท่ี  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษามีค าส่ังย้ายและแต่งต้ังให้ นายส าเนา  โพธิ์ทอง(ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา) ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหาร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ (ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๔๐, ๒๕๔๑) จ านวน ๑๐๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 
 ๑. อาคารเรียนแบบพิเศษ ๓ ช้ัน ขนาด ๔๘ ห้อง ๑ หลัง 
 ๒. อาคารหอประชุมพร้อมโรงอาหาร ๑ หลัง 
 ๓. อาคารโรงฝึกงานแบบพิเศษ  ๘ หน่วย ๓ หลัง 
 ๔. อาคารหอนอนนักเรียนชาย - หญิง ๒ หลัง 
 ๕. บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗   ๔  หลัง 
 ๖. บ้านพักครู ๒๐๗  ๑ หลัง 
 ๗. บ้านพักภารโรง /๓๒   ๓ หลัง 
 ๘. อาคารโรงอาหาร  ขนาด ๒๖๐  ท่ีนั่ง  จ านวน  ๑ หลัง (งบประมาณ ๒๕๕๙) 
          ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นปีแรกท่ีมีการก่อสร้าง โรงเรียนมีบุคลากรในโรงเรียนเพียง ๑ คน คือ ผู้บริหาร
โรงเรียน และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างหมวดครุภัณฑ์ จ านวน ๑,๗๙๑,๒๐๐ 
บาทให้โรงเรียน แต่โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้ จึงได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากส านักงานสามัญศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ให้มาช่วยด าเนินงานการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  และได้น าครุภัณฑ์
ท้ังหมดท่ีมีการลงทะเบียนถูกต้องฝากไว้ท่ีโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีอาคาร
สถานท่ีในการเก็บครุภัณฑ์ 
          ในส่วนการก่อสร้าง ท่ีผู้บริหารโรงเรียนได้รับค าส่ังให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างการเบิกจ่ายเงินในงวดท่ี 
๑ ของสัญญา ๒๖๔/๓๙ นั้น ส านักงานสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการให้ และในปีงบประมาณ ๒๕๔๐ 
กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง  ๖,๗๑๔,๖๐๐ บาท จ านวน ๑๐ รายการ และ
หมวดครุภัณฑ์ จ านวน ๘๕๔,๗๐๐ บาท ดังนี้ 
          ๑. อาคารโรงครัว ๑ หลัง 
          ๒. บ้านพักครูแบบแฟลต ๘ หน่วย ๑ หลัง 
          ๓. ป้ายช่ือโรงเรียนพร้อมรั้วยาว ๑๘๐ เมตร 
          ๔. เสาธงส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ เสา 
          ๕. สนามบาสเกตบอลและ FBA ๒ สนาม 
          ๖. วางท่อระบายประปาภายในโรงเรียนและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน 
          ๗. หอน้ าประปา 
          ๘. ถังเก็บน้ าฝน 
          ๙. ถนนคอนกรีตภายใน 
         ๑๐. อาคารโรงอาหารแบบ ๒๕๐  ท่ีนั่ง (จัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๑) 
         ๑๑. อาคารเอนกประสงค์ (จัดสรรงบประมาณ  ๒๕๖๒) 
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         ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา ได้มีค าส่ังย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูมาช่วยราชการเป็นการประจ าท่ี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จ านวน ๓ ราย บรรจุใหม่ ๒ อัตราและต าแหน่งนักการ
ภารโรง ๑ อัตรา บุคลากรในปีการศึกษา ๒๕๔๐ มีจ านวน ๕ คน มีนักการภารโรง ๑ คน โรงเรียนจึงได้มีการก่อสร้าง
อาคารส านักงานช่ัวคราว ๑ หลัง ๑ ห้อง เพื่อใช้สถานท่ีด าเนินกิจการของโรงเรียนในเรื่องการด าเนินการก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนวิสุทธรังษี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการประกวดราคาส่ิงก่อสร้างและเป็นประธาน
กรรมการตรวจการจ้าง การด าเนินงานก่อสร้าง 
          จึงด าเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์และใน  ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้โรงเรียนชะลอการรับ
นักเรียนเนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ส่วนการบริหารงานทุกประเภท โรงเรียนได้จัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน สนองตามโครงการพระราชด าริ ในกลุ่มโรงเรียนโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
          วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๔๘  จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดย  นายสนธิ เตชานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และใน
เดือนตุลาคม ๒๕๔๗ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีค าส่ังย้ายและแต่งต้ังให้ 
นายสมหมาย ปราบสุธา ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิม
พระ-เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  
          ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จย่า เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๙    ณ โรงหล่อ 
ต าบลทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม โดยนายโสพิศ พุธรักษ์ เป็นประติมากร และเมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้
อัญเชิญพระรูปสมเด็จย่า จากโรงหล่อ มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ 
จนกระท่ังเมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  มีค าส่ังย้ายและแต่งต้ังให้  
นายโอภาส เจริญเช้ือ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ จัดต้ังวงโยธวาทิตของโรงเรียน จัดต้ังธนาคารหลานย่า (Grandchildren’s Somdejya 
Bank : GYB) ปรับปรุงห้องเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จย่า ปรับปรุงห้องสมุด โรงอาหาร ฯลฯ   
          วันอังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ สธ. แก่ผู้มีอุปการ
คุณเสด็จพระราชด าเนินทรงปลูกต้นสาละ เสด็จเย่ียมชมห้องสมุด ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเย่ียม ประทับพักพระราชอิริยาบถ และเสวยพระกระยาหารร่วมกับผู้อ านวยการ
โรงเรียนและข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ นับเป็นสิริสวัสด์ิพิพัฒน์มงคลแก่คณะครู นักเรียน และชุมชนอย่างหาท่ีสุดมิได้  
          ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ท้ัง ๑๒ โรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์  ต้ังแต่ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  
         ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   นายท านุ  วงษ์น้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านะขามเต้ียวิทยาคม  ย้ายมามาด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  จนถึงปัจจุบัน 
 



๑๓ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 
         

 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยยึดมั่นใน วิสัยทัศน์  พันธกิจ   เป้าประสงค์
ของสถานศึกษา  และแผนกลยุทธ์  เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีอั ตลักษณ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  และเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไว้ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vison)  

“ภายในปี ๒๕๖๓  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยและและ
สนองแนวทางพระราชด าริ” 
  



๑๔ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและแนวทางในการด าเนินการท่ีก าหนดไว้ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในกรอบตัวชี้วัดดังนี 

๑. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ การประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA  

๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) สูงกว่า

คะแนนเฉล่ียในทุกระดับ  และมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น 
๔. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ  กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น รวมท้ังกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย 
๕. แนวโน้มในการสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเป็นแบบอย่างและน ามาใช้ประโยชน์ 

ได้และร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาท่ีเพิ่มข้ึน 
พันธกิจ (Mission) 

๑. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๒. จัดระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน OBECQA 
๓. สร้างวัฒนธรรมความเป็นไทยท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต 
๔. จัดกิจกรรมสนองแนวทางพระราชด าริ 

เป้าประสงค์(Super ordinate Goals) 
  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ 
สามารถส่ือสารภาต่างประเทศได้อย่างน้อย ๒ ภาษา  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นในวัฒนธรรมความเป็นไทยและ
แนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน(Strategic Issues) 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
๒. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๓. สร้างพลังขับเคล่ือนให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
๔. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
๕. ขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณธรรมและจัดกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นไทยท่ีดีงาม 
๖. ขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการตามแนวทางพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คติพจน์ (Slogan) 
 “นิมิต   สาธุ รูปาน   กตญญูกตเวทิตา”   
   ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี  
อัตลักษณ์(Identity) 
 “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ” 
เอกลักษณ์(Unique)  
 “ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และบุคลิกท่ีสง่างาม” 
  



๑๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ค่านิยม 
 “ท างานเป็นระบบ  เคารพผู้อาวุโส” 
วัฒนธรรมองค์กร 
 “ การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์(Strategic Goals)  
        ด้านประสิทธิผล 
         นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ   โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
ยึดมั่นในวัฒนธรรมความเป็นไทยและแนวพระราชด าริ 
        ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

-  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
-  การบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ มีกระบวนการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ 
-  การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 
-  วัสดุ ส่ือและอุปกรณ์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพียงพอพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ 
-  มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไข  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแก่

ผู้เรียน  มีการน าข้อมูลในด้านต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
-  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท้ังระดับครูผู้สอนย่านกระบวนการ PLC และการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
- การนิเทศการจัดการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภายในและการแลกเปล่ียนกลุ่มองค์ กร

เครือข่ายภายนอกท่ีมีประสิทธิผล 
       ด้านการพัฒนาองค์กร  

-  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ  มีการพัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระกิจท่ีมอบหมายอย่างมืออาชีพ 

-  การจัดการภายในองค์กรเน้นการสร้างและการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร 
-  การสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ 
-  สนับสนุนการบริหารจัดการ  การบริการ ด้านส่ือ ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
       ๑) ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหาร 

๑.๑ ผู้อ านวยการ นายท านุ  วงษ์น้อย      วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน โทรศัพท์ ๐๘๖-๗๕๖๑๔๓๖ e-Mail :  tumnukan@hotmail.com   

๑.๒  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมีจ านวน   ๓  คน 
๑.๒.๑   นายประคอง  รักษาศักดิ์ชัย วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหาร 

การศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๓-๕๕๒๖๐๐๔  e-Mail : p.kong๐๔@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑.๒.๒  นางธิดา  ภูมิอุไร  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา   

โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๔๔๙๖๓๓   e-Mail : tidapum@gmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

mailto:p.kong๐๔@hotmail.com
mailto:tidapum@gmail.com


๑๖ 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑.๒.๓   นางสาวแสงเดือน  วินทะไชย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๔๖๘๕๕๐  e-Mail  uan_jung@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มการบริหารทั่วไป 
                    
      ๒)  ข้อมูลแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ท างานเฉลี่ย
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๕๘ ๓๖ 
รองผู้อ านวยการ ๑ ๒ - - ๓ ๕๕ ๓๒ 
ครูประจ าการ ๑๘ ๔๗ - ๓๗ ๒๘ ๔๓ ๑๘ 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๓ - ๔ - ๓๙ ๕ 
นักการ / ภารโรง ๒ ๒ ๔ - - ๔๕ ๑๗ 
พนักงานขับรถ ๑ - ๑ - - ๕๒ ๑๙ 
ยาม ๓ - ๓ - - ๖๖ ๑๑ 
อื่นๆ (ระบุ) 
- พนักงานราชการ 
- ครูธุรการ 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ, 
การเงิน,พัสดุ 
- เจ้าหน้าที่  
Lab boy 

 
- 
- 
- 
 
- 

 
๒ 
- 
๓ 
 

๑ 

 
- 
- 
๑ 
 
- 

 
๒ 
- 
๒ 
 

๑ 

 
- 
- 
- 
 
- 

 
๓๕ 
- 

๓๙ 
 

๒๗ 

 
๙ 
- 
๙ 
 

๔ 

          รวม 
๒๗ ๖๐ ๙ ๔๖ ๓๒ - - 

๘๗ 
 
 

๓) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับส่งเสริมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

จ านวนคร้ัง 
ที่เข้าพัฒนา

อบรม 

จ านวนครูที่เข้า
ร่วมพัฒนาอบรม 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑  ครั้ง - - 
๒ ครั้ง - - 
มากกว่า  ๓ ครั้ ง
ขึ้นไป 

๖๘ ๑๐๐ 

รวม ๖๘ ๑๐๐ 
 

0

20

40

60

80

๑  คร้ัง ๒ คร้ัง มากกว่า ๓ คร้ัง
ขึ้นไป 

mailto:uan_jung@hotmail.com


๑๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๔) ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรที่ส่งเสริมศักย์ภาพท่ีส่งผลต่อการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

ปี
การศึกษา 

จ านวนครู
บุคลากร

(คน) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดับดีเด่น
ขึ้นไป 

(ร้อยละ) 
๒๕๕๙ ๖๙ ๙๓.๙๘ ดีเลิศ 
๒๕๖๐ ๗๒ ๙๔.๘๖ ดีเลิศ 
๒๕๖๑ ๗๑ ๙๖.๔๖ ดีเลิศ 
๒๕๖๒ ๖๘ ๙๕.๗๘ ดีเลิศ 

 
๕) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานการสอนที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

สาขาวิชา 
จ านวน
(คน) 

ภาระงานการสอน
เฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในสาขาวิชา 
(ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา ๔ - 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๒๑.๖ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ๑๗ ๒๓ 
ภาษาไทย ๖ ๒๒.๓ 
ภาษาอังกฤษ ๘ ๒๑.๙ 
สังคมศึกษา ๙ ๒๑.๒ 
การงานอาชีพ ๔ ๑๑.๕ 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๔ ๑๘.๓ 
พลศึกษา/สุขศึกษา ๓ ๑๙ 
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ๕ ๒๒.๘ 
บรรณารักษ์ ๒ ๗.๕ 
แนะแนว ๒ ๑๘ 

รวม/เฉลี่ย ๗๕/๗๑ ๑๘.๘๒ 
 
 
  

๙๒. 

๙๓. 

๙๔. 

๙๕. 

๙๖. 

๙๗. 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

๒๑.๖ 
๒๓ ๒๒.๓ ๒๑.๙ ๒๑.๒ 

๑๑.๕ 

๑๘.๓ ๑๙ 

๒๒.๘ 

๗.๕ 

๑๘ 

๐. 

๕. 

๑๐. 

๑๕. 

๒๐. 

๒๕. 



๑๘ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๔) ข้อมูลการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวน

ครู
(คน) 

ชนิด/รูปแบบงานวิจัยในชัน้เรียนที่ครูจัดท าขึ้น 

 
รวม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แก้ปัญหา
ในชั้น
เรียน 

พัฒนา
กระบวนก
ารเรียน
การสอน 

แก้ไข
พฤติกรรม
การเรียน
ผู้เรียน 

ส่งเสริม
ด้าน

คุณลักษ
ณะ 

 
อื่นๆ 

วิทย์ฯ/เทคโนฯ ๑๗ ๘ ๗ ๑ - - ๑๖ ๙๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๒ ๘ ๑ - - ๑๑ ๑๐๐ 
ภาษาไทย ๘ ๔ ๓ ๑ - - ๘ ๑๐๐ 
สังคมฯ ๙ ๒ ๕ ๒ - - ๙ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓ ๔ ๘ - - - ๑๒ ๙๒ 
ศิลปะ/ดนตรี/
นาฏศิลป์ 

๔ ๑ ๓ - - - ๔ ๑๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ - ๒ ๑ - - ๓ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๔ - ๒ ๑ - - ๓ ๗๕ 

รวม ๖๙ ๒๑ ๓๘ ๗ - - ๖๖ ๙๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๗ ๕๗.๕๗ ๑๐.๖๐ - - - ๙๕.๖๒ 

        
 
  

๘ 

๒ 

๔ 

๒ 

๔ 

๑ 

0 0 

๗ 

๘ 

๓ 

๕ 

๘ 

๓ 

๒ ๒ 

๑ ๑ ๑ 

๒ 

0 0 

๑ ๑ 

๐ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๗ ๑๑ ๘ ๙ ๑๓ ๔ ๓ ๔ 

วิทย์ฯ/เทคโนฯ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ/ดนตรี/
นาฏศิลป์ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

การงานอาชีพฯ 

ข้อมูลการจัดท างานวิจัยในช้ันเรยีนเพือ่ส่งเสรมิประสิทธิภาพการใช้ 
หลักสูตรสถานศกึษา 

แก้ปัญหาในชั้นเรียน พัฒนากระบวนการเรียนการสอน แก้ไขพฤติกรรมการเรียนผู้เรียน 



๑๙ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๕) ข้อมูลการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

กลุ่มสาระฯ 

จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน  
ระดับ

คุณภาพ 

 
ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบ 

(ร้อยละ) 

จ านวนครู
(คน) 

จ านวนที่ส่ง
(เร่ือง) 

คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

วิทย์ฯ/เทคโนฯ ๑๕ ๑๗ ๑๔ ๑๖ ๙๓.๓๓ ๙๔ ดีเลิศ +๐.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๑ ๙๐.๙๑ ๑๐๐ ยอดเย่ียม +๙.๐๙ 
ภาษาไทย ๗ ๘ ๗ ๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเย่ียม คงสภาพมาตรฐาน 
สังคมฯ ๙ ๙ ๙ ๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเย่ียม คงสภาพมาตรฐาน 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๒ ๑๐๐ ๙๒ ดีเลิศ -๘ 
ศิลปะ ๕ ๔ ๕ ๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเย่ียม คงสภาพมาตรฐาน 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเย่ียม คงสภาพมาตรฐาน 

การงานอาชีพฯ ๕ ๓ ๔ ๓ ๘๐ ๗๕ ก าลังพัฒนา -๐.๕ 
รวม ๖๘ ๖๙ ๖๕ ๖๖ ๙๕.๕๙ ๙๖ ยอดเย่ียม +๐.๔๑ 
 

๖) ข้อมูลการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระฯ 

การนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการประเมิน 
(อ้างอิง มฐ.
ประกันฯ) 

 
จ านวนครู(คน) จ านวนครูที่รับการนิเทศ 

(คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

วิทย์ฯ/เทคโนฯ ๑๗ ๑๖ ๙๔.๑๒ ดีเลิศ 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
ภาษาไทย ๘ ๘ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
สังคมฯ ๙ ๙ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
ศิลปะ ๔ ๔ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๓ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
การงานอาชีพฯ ๔ ๔ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
รวม/เฉลี่ย ๖๙ ๖๘ ๙๘.๕๕ - 
        
  



๒๐ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๗) ข้อมูลการสร้างสื่อประกอบเพื่อใช้ในการการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 

กลุ่มสาระฯ 

จ านวนสื่อของครูที่จัดท าเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็น 

ร้อยละ จ านวนครู
(คน) 

จ านวนที่ส่ง 
(เร่ือง) 

ผลการประเมิน 
(อ้างอิง มฐ.ประกันฯ) 

วิทย์ฯ/เทคโนฯ ๑๗ ๒๑ ยอดเย่ียม ๒๔.๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑๓ ยอดเย่ียม ๑๕.๓ 
ภาษาไทย ๘ ๑๐ ยอดเย่ียม ๑๑.๘ 
สังคมฯ ๙ ๑๐ ยอดเย่ียม ๑๑.๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓ ๑๕ ยอดเย่ียม ๑๗.๖ 
ศิลปะ ๔ ๕ ยอดเย่ียม ๕.๙๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔ ยอดเย่ียม ๔.๗ 
การงานอาชีพฯ ๔ ๔ ยอดเย่ียม ๔.๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ๓ ยอดเย่ียม ๓.๕ 

รวม ๗๑ ๘๕  100 
 
 

๘) ข้อมูลด้านงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละฝ่ายตาม       
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

 
       
   กลุ่มบริหารงานฯฝ่าย 

จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีการศึกษา(บาท) 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

๑๕๗,๐๐๐ ๑.๐๖ ๑๑๕,๐๐๐ ๐.๖๙ ๙๗,๐๐๐ ๐.๕๑ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑๐,๗๐๖,๐๖๐ ๗๒.๒๒ ๘,๖๐๐,๗๐๐ ๕๑.๗๑ ๑๐,๘๐๕,๘๕๐ ๕๗.๓๔ 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

๑,๓๗๑,๙๐๐ ๙.๒๕ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๒๖.๔๕ ๔,๒๑๑,๗๕๐ ๒๒.๓๕ 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ๒,๕๙๐,๐๐๐ ๑๗.๔๗ ๓,๕๑๖,๕๐๐ ๒๑.๑๔ ๓,๗๓๐,๐๐๐ ๑๙.๗๙ 

รวม ๑๔,๘๒๔,๙๖๐ ๑๐๐ ๑๖,๖๓๒,๒๐๐ ๑๐๐ ๑๘,๘๔๔,๖๐๐ ๑๐๐ 
 
  



๒๑ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๙) ข้อมูลผลการประเมินที่แสดง/บ่งบอกถึงคุณภาพการมีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับแผนพัฒนา
โครงการกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 

 
๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ. วันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒) 
    ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น   ๑,๐๓๔        คน 
    ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น      ๑,๒๒๒              คน  

 
   ๓) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น ปีการศึกษา/จ านวนนักเรียน(คน) หมายเหตุ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๔๖ ๒๔๖ ๒๔๖   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๗๑ ๒๓๕ ๒๔๕   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๕๙ ๒๓๗ ๒๓๗   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๗๑ ๑๖๓ ๑๖๓   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๘๐ ๑๖๘ ๑๖๘   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๗๙ ๑๖๓ ๑๖๓   

 

ท่ี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

ผลการประเมินใน 
ระดับ ๓ ขึ้นไป (ร้อยละ) 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบ(ร้อย

ละ) 
/ระดับคุณภาพ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ การมีส่วนร่วมการก าหนดเป้าหมายพันธกิจ  วิสัยทัศน์ และ
การก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา/แผนโครงการ 

๙๘.๔๑ ๑๐๐ +๑.๕๙ 

๒ จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๙๘.๔๑ ๙๘.๕๐ +๐.๐๙ 
๓ แผนโครงการครอบคลุมแผนการพัฒนาสถานศึกษา 

ตามแผนกลยุทธิ์  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธกิจ 
๙๘.๔๑ ๙๙.๐๑ +๐.๖๐ 

๔ ผลส าเร็จการด าเนินการแผนโครงการ ตรงตามวัตถุประสงค์ ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๕ ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณตามแผนโครงการ/กิจกรรม ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๖ การน าข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการกระบวนการ

บริหารจัดการ 
๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

รวม/ร้อยละ ๙๙.๒๐ ๙๙.๕๘ +๐.๓๘ 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม รวมทั้งหมด 
จ านวนห้อง ๗ ๗ ๗ ๒๑ ๕ ๕ ๕ ๑๕ ๓๖ 
เพศ ๙๒ ๘๓ ๒๖๘ ๔๘ ๕๒ ๔๘ ๑๔๘ ๔๑๖ ๔๑๖ ๔๑๖ 

๑๕๓ ๑๕๔ ๔๖๐ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๕ ๓๔๖ ๘๐๖ ๘๐๖ ๘๐๖ 
รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๗๒๘ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๔๙๔ ๑,๒๒๒ 

เฉลี่ยต่อห้อง ๓๕.๑๔ ๓๕.๐๐ ๓๓.๘๖ ๓๔.๖๗ ๓๒.๖๐ ๓๓.๖๐ ๓๒.๖๐ ๓๒.๙๓ ๓๓.๙๔ 



๒๒ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

    ๔)  ตารางเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนทีมี่จบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 
๑.๕ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  จัดหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ 

สังคม
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ ศิลปะ 

การ
งาน

อาชีพฯ 

ภาษาต่าง กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

IS รวม 
พลศึกษา ประเทศ 

ม.๑ ๑๓.๑๑ ๑๖.๓๙ ๑๖.๓๙ ๑๓.๑๑ ๖.๕๖ ๖.๕๖ ๙.๘๒ ๑๓.๑๑ ๔.๙๓ - ๑๐๐ 

ม.๒ ๙.๕๒ ๑๕.๘๗ ๑๕.๘๗ ๑๒.๗ ๖.๓๕ ๖.๓๕ ๙.๕๒ ๑๒.๗ ๔.๗๗ ๖.๓๕ ๑๐๐ 

ม.๓ ๙.๘๔ ๑๖.๓๙ ๑๖.๓๙ ๑๓.๑๑ ๖.๕๖ ๖.๕๖ ๙.๘๔ ๑๓.๑๑ ๔.๙๒ ๓.๒๘ ๑๐๐ 

รวม ๓๒.๔๗ ๔๘.๖๕ ๔๘.๖๕ ๓๘.๙๒ ๑๙.๔๗ ๑๙.๔๗ ๒๙.๒ ๓๘.๙๒ ๑๔.๖๒ ๙.๖๓ ๓๐๐ 
รวม/เฉลี่ย ๑๐.๘๒ ๑๖.๒๒ ๑๖.๒๒ ๑๒.๙๘ ๖.๔๙ ๖.๔๙ ๙.๗๓ ๑๒.๙๗ ๔.๘๗ ๓.๒๑ ๑๐๐ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ 
สังคม

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ ศิลปะ 

การ
งาน

อาชีพ 

ภาษาต่าง กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

IS รวม 
พลศึกษา ประเทศ 

ม.๔ ๕.๘๘ ๑๗.๖๕ ๒๙.๔๑ ๑๑.๗๗ ๒.๙๔ ๒.๙๔ ๕.๘๘ ๑๔.๗๑ ๘.๘๒ - ๑๐๐ 

ม.๕ ๕.๗๑ ๑๗.๑๔ ๓๕.๗๑ ๗.๑๕ ๒.๘๖ ๒.๘๖ ๒.๘๖ ๑๑.๔๓ ๘.๕๗ ๕.๗๑ ๑๐๐ 

ม.๖ ๖.๒๕ ๑๘.๗๕ ๒๖.๕๖ ๗.๘๑ ๓.๑๓ ๓.๑๓ ๙.๓๗ ๑๑.๕ ๙.๓๗ ๓.๑๓ ๑๐๐ 

รวม ๑๗.๘๔ ๕๓.๕๔ ๙๑.๖๘ ๒๖.๗๓ ๘.๙๓ ๘.๙๓ ๑๘.๑๑ ๓๘.๖๔ ๒๖.๗๖ ๘.๘๔ ๓๐๐ 

รวม/เฉลี่ย ๕.๙๕ ๑๗.๘๔ ๓๐.๕๖ ๘.๙๑ ๒.๙๘ ๒.๙๘ ๖.๐๔ ๑๒.๘๘ ๘.๙๒ ๒.๙๔ ๑๐๐ 

 
 

ปีการศึกษา 
จ านวน นร.

(คน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวม คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๖๐ ๔๓๕ ๒๕๐ ๑๗๕ ๔๒๕ ๙๗.๗๐ 
๒๕๖๑ ๔๔๓ ๒๖๑ ๑๗๔ ๔๓๕ ๙๘.๑๙ 
๒๕๖๒ ๔๐๐ ๒๒๗ ๑๖๒ ๓๘๙ ๙๗.๒๕ 
รวม ๑,๒๗๘ ๗๓๘ ๕๑๑ ๑,๒๔๙ ๙๗.๗๓ 

รวม/เฉลี่ย ๑,๔๗๖ ๑,๐๒๒ ๒,๘๙๘ ๙๗.๗๑ 



๒๓ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 ๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพือ่จัดการเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       ตารางแสดงข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ใช(้คน)/จ านวนคร้ัง 

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ห้องสมุด ๑๐,๖๒๕ ๘,๐๘๔ ๗,๗๕๓ ๕,๘๑๒ ๕,๖๕๘ ๕,๕๕๒ ๔๓,๔๘๔ 84.89 
ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ 2.38 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ 2.387 

ห้องปฏิบัติการภาษา ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ 2.38 
ห้องคณิตศาสตร์ ๗๐ ๑๔๓ ๙๘ ๓๖ ๓๕ ๑๖๓ ๕๔๕ 1.06 
ห้องศิลปะ ดนตรี  
นาฎศิลป์ 

๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ 2.38 

ห้องสังคมฯ ๑๐๘ ๒๔๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๕๓ 0.68 
ห้องภาษาไทย ๑๗๕ ๗๑ ๐ ๐ ๑๖๘ ๐ ๔๑๔ 0.80 
สวนพฤษศาสตร์ ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ 2.38 
เกษตร  คหกรรม  งานช่าง ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๓๗ ๐ ๗๒ ๓๑๖ 0.61 

รวม ๑๒,๔๕๔ ๑๐,๐๑๓ ๙,๒๗๓ ๖,๘๐๐ ๖,๗๐๑ ๖,๖๐๒ ๕๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
ร้อยละท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ 12.08 9.72 9.00 6.60 6.50 6.41 49.70  
 
   ๑.๗ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
          ๑)  ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรด/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป   
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

กลุ่มสาระ/รายวิชา 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน นร.ที่มีผลการ
เรียน 

ต้ังแต่ ๓ ขึ้นไป(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ภาษาไทย ๗๖๒ ๔๔๒ ๕๘.๐๑ -๖.๙๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๖๒ ๓๓๒ ๔๓.๕๗ -๒๑.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๗๖๒ ๒๕๖ ๓๓.๖๐ -๓๑.๔ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๗๖๒ ๓๔๖ ๔๕.๔๑ 
-๑๙.๕๙ 

สังคมศึกษาฯ ๗๖๒ ๔๖๙ ๖๑.๕๕ -๓.๔๕ 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๗๖๒ ๕๕๗ ๗๓.๑๐ +๘.๑ 
พลศึกษา ๗๖๒ ๗๒๓ ๙๔.๘๘ +๒๙.๘๘ 
การงานอาชีพฯ ๗๖๒ ๔๙๘ ๖๕.๓๕ +๐.๓๕ 

รวม ๖,๐๙๖ ๓,๖๒๓ ๕๙.๔๓ -๕.๕๗ 
 



๒๔ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒) ตารางแสดงร้อยละ/ระดับค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนก ตามกลุ่มสาระที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓     ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ/รายวิชา 
ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ปีการศึกษา ร้อยละการพัฒนาการ

เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา  2561 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ภาษาไทย ๕๐.๖๓ ๕๖.๐๕ ๕๘.๐๑ ๖๕ +๑.๙๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๒.๗๐ ๔๕.๓๕ ๔๓.๕๗ ๖๕ -๑.๗๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๕๗ ๓๐.๓๒ ๓๓.๖๐ ๖๕ +๓.๒๘ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒๗.๔๖ ๓๓.๓๘ ๔๕.๔๑ 
๖๕ +๑๒.๐๓ 

สังคมศึกษาฯ ๕๘.๑๙ ๕๗.๗๑ ๖๑.๕๕ ๖๕ +๓.๘๔ 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๕๕.๑๖ ๕๙.๑๑ ๗๓.๑๐ ๖๕ +๑๓.๙๙ 
พลศึกษา ๘๕.๗๗ ๙๑.๘๕ ๙๔.๘๘ ๖๕ +๓.๐๓ 
การงานอาชีพฯ ๕๗.๕๖ ๕๘.๐๙ ๖๕.๓๕ ๖๕ +๗.๒๖ 

รวม ๔๐๔.๐๔ ๔๓๑.๘๖ ๔๗๕.๔๗ ๕๒๐ - 
เฉลี่ย ๕๐.๕๐ ๕๓.๙๘ ๕๙.๔๓ ๖๕ +๕.๔๕ 

 

 
 
  

๐. 

๒๐. 

๔๐. 

๖๐. 

๘๐. 

๑๐๐. 

๑๒๐. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ร้อยละการพัฒนาการ 

ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ 

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 

พลศึกษา 

การงานอาชีพฯ 



๒๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๓) ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรด/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓  ขึ้นไป 
             จ าแนกตามกลุ่มสาระ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

กลุ่มสาระ/รายวิชา 
จ านวน นร.ทั้งหมด

(คน) 
จ านวน นร.ที่มีผลการเรียน 

ต้ังแต่ ๓ ขึ้นไป(คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๕๑๕ ๔๑๕ ๘๐.๕๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๑๕ ๓๐๐ ๕๘.๒๕ 
คณิตศาสตร์ ๕๑๕ ๑๙๒ ๓๗.๒๘ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕๑๕ ๓๘๒ ๗๔.๑๗ 
สังคมศึกษาฯ ๕๑๕ ๓๐๗ ๕๙.๖๑ 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๕๑๕ ๓๗๗ ๗๓.๒๐ 
พลศึกษา ๕๑๕ ๕๐๔ ๙๗.๘๖ 
การงานอาชีพฯ ๕๑๕ ๔๓๙ ๘๕.๒๔ 

รวม ๔,๑๒๐ ๒,๙๑๖ ๕๖๖.๑๙ 
เฉลี่ย - - ๗๐.๗๗ 

 
๔) ตารางแสดงร้อยละ/ระดับค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระที่

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ/รายวิชา 
ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ปีการศึกษา ร้อยละการพัฒนาการ

เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา  2561 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ค่าเป้าหมาย 

ภาษาไทย ๖๕.๐๓ ๖๗.๐๔ ๘๐.๕๘ ๖๕ +๑๓.๕๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๒.๔๖ ๔๘.๑๕ ๕๘.๒๕ ๖๕ +๑๐.๑๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๓.๕๒ ๓๔.๒๖ ๓๗.๒๘ ๖๕ +๓.๐๒ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๒.๐๘ ๕๔.๒๖ ๗๔.๑๗ ๖๕ +๑๙.๙๑ 
สังคมศึกษาฯ ๕๕.๑๙ ๕๕.๑๙ ๕๙.๖๑ ๖๕ +๔.๔๒ 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๗๕.๗๗ ๖๖.๑๑ ๗๓.๒๐ ๖๕ +๗.๐๙ 
พลศึกษา ๙๖.๑๗ ๙๕.๙๓ ๙๗.๘๖ ๖๕ +๑.๙๓ 
การงานอาชีพฯ ๕๘.๘๓ ๗๗.๒๒ ๘๕.๒๔ ๖๕ +๘.๐๒ 

รวม ๔๗๙.๐๕ ๔๙๘.๑๖ ๕๖๖.๑๙ ๕๒๐ - 
เฉลี่ย ๕๙.๘๘ ๖๒.๓๗ ๗๐.๗๗ ๖๕ +๘.๔๐ 

   



๒๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 

๕)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  ในระดับดี ขึ้นไป 
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเย่ียม ๕๕ ๑๑๙ ๙๘ ๙๐ ๑๒๑ ๕๘ ๕๔๑ ๔๔.๒๗ 
ดี ๑๙๑ ๑๒๑ ๑๓๙ ๗๓ ๔๗ ๑๐๕ ๖๗๖ ๕๕.๓๒ 

พอใช้ - ๕ - - - - ๕ ๐.๔๑ 
ปรับปรุง - - - - - - - - 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
      
 ๖)  ตารางเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ 
      ในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

      
 
   
  

๐. 

๒๐. 

๔๐. 

๖๐. 

๘๐. 

๑๐๐. 

๑๒๐. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ร้อยละการพัฒนาการ 

ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ 

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 

พลศึกษา 

การงานอาชีพฯ 

ปี
การศึกษา 

 
จ านวน

นร.
(คน) 

จ านวนนร.ที่
มีผลการ
ประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมา

ย
สถานศึก

ษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบ

กับค่า
เป้าหมาย(รอ้ย

ละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๒๖๗ ๙๗.๐๑ ๘๐ +๑๗.๐๑ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๒๖๙ ๙๙.๖๙ ๘๐ +๑๙.๖๙ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๒๑๗ ๙๙.๕๙ ๘๐ +๑๙.๕๙ 

เฉลี่ย - ๙๘.๗๖ ๘๐ +๑๘.๗๖ 

๑๕.๕ 
๑๖. 

๑๖.๕ 
๑๗. 

๑๗.๕ 
๑๘. 

๑๘.๕ 
๑๙. 

๑๙.๕ 
๒๐. 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 



๒๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๗)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดี ขึ้นไป 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเย่ียม ๘๘ ๑๖๙ ๑๙๙ ๗๑ ๑๓๕ ๑๓๘ ๘๐๐ ๖๕.๔๗ 
ดี ๑๒๑ ๕๒ ๓๖ ๗๗ ๒๑ ๒๔ ๓๓๑ ๒๗.๐๙ 

พอใช้ ๒๔ ๑๖ ๐ ๑๐ ๖ ๐ ๕๖ ๔.๕๘ 
ปรับปรุง ๑๓ ๘ ๒ ๕ ๖ ๑ ๓๕ ๒.๘๖ 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
       
๘) ตารางเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

 
      ๙) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(โรงเรียนคุณธรรม “กตัญญู จิต
อาสา ระเบียบวินัย”)  ในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเย่ียม ๘๘ ๑๖๙ ๑๙๙ ๗๑ ๑๓๕ ๑๓๘ ๘๐๐ ๖๕.๔๗ 
ดี ๑๕๗ ๖๘ ๓๖ ๘๗ ๒๗ ๒๔ ๓๙๙ ๓๒.๖๕ 

พอใช้ ๑ ๘ ๒ ๕ ๖ ๑ ๒๓ ๑.๘๘ 
ปรับปรุง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนนร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนาเปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๒๒๓ ๙๓.๖๔ ๘๘ +๕.๖๔ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๒๔๖ ๙๗.๘๘ ๘๙ +๘.๘๘ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๑๓๑ ๙๒.๕๖ ๙๒ +๐.๕๖ 
เฉลี่ย - ๑,๒๐๐ ๙๔.๙๔ ๘๙.๖๖ +๕.๐๓ 



๒๘ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑๐) ข้อมูลผลการประเมินนักเรียนด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใน         
      ระดับ ดี ขึ้นไป ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ระดับผลการประเมิน/จ านวน นร.แต่

ละระดับ(คน) 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ ๕ ๖๘๓ ๕๔๕ ๙๙.๕๙ ๘๕ +๑๔.๕๙ 
๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๑๘ ๖๘๕ ๕๓๐ ๙๘.๕๔ ๘๔ +๑๔.๕๔ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๐ ๑๖ ๖๗๑ ๕๔๖ ๙๘.๗๐ ๘๗ +๑๑.๗ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

๐ ๒๔ ๖๘๓ ๕๒๖ ๙๘.๐๕ ๘๖ +๑๒.๐๕ 

๕. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๐ ๔๕ ๖๗๔ ๕๑๔ ๙๖.๓๕ ๘๗ +๙.๓๕ 

รวม ๐ ๑๐๘ ๓,๓๙๖ ๒,๖๖๑ ๔๙๒.๒๓ - +๖๒.๒๓ 
เฉลี่ย - - - - ๙๘.๔๔ ๘๕.๕๐ +๑๒.๔๔ 

 
๑๑) ตารางเปรียบเทียบการผลประเมินนักเรียนด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  

                  ขั้นพื้นฐานในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

 
๑๒) ข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนด้านความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ในระดับดี ขึ้นไป  
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเย่ียม ๒๒๕ ๒๓๐ ๒๒๐ ๑๕๐ ๑๔๔ ๑๕๐ ๑,๑๑๙ ๙๑.๕๗ 
ดี ๒๑ ๑๕ ๑๗ ๑๓ ๒๔ ๑๓ ๑๐๓ ๘.๔๓ 

พอใช้ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ปรับปรุง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
      
 
         

ปีการศึกษา จ านวน นร.(คน) 
จ านวน นร.ที่มีผล

การประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย

สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๒๖๓ ๙๖.๗๐ ๘๐ +๑๖.๗๐ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๗ ๑,๒๔๖ ๙๗.๕๗ ๘๐ +๑๗.๕๗ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑๑๑๔ ๙๑.๑๖ ๘๕ +๖.๑๖ 

รวม/เฉลี่ย ๓,๘๐๕ ๓,๖๒๓ ๙๕.๒๒ ๘๑.๖๖ +๑๓.๕๖ 



๒๙ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 ๑๓) ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินผู้เรียนด้านความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ในระดับดี    
                 ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

 
๑๔) ข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนด้านสุขอนามัยทางกายและจิตสังคม(ข้อมูลด้านสุขภาพ) 

                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเย่ียม ๑๙๔ ๑๘๓ ๑๗๒ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๑๔ ๙๑๒ ๗๔.๖๓ 
ดี ๔๑ ๔๒ ๓๔ ๒๕ ๒๒ ๒๔ ๑๘๘ ๑๕.๓๘ 

พอใช้ ๑๑ ๒๐ ๓๑ ๑๔ ๒๑ ๒๕ ๑๒๒ ๙.๙๘ 
ปรับปรุง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐. 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑๒๒๒ ๑๐๐ 
 

๑๕) ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินผู้เรียนด้านสุขอนามัยทางกายและจิตสังคม(ข้อมูลด้านสุขภาพ)  
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

   
 
 
 
       

ปีการศึกษา 
 
จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนนร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

 
ผลการพัฒนาเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๓๐๖ ๑๐๐ ๘๐ +๒๐ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ ๑๐๐ ๘๐ +๒๐ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ ๘๕ +๑๕ 

รวม/เฉลี่ย ๓,๘๐๑ ๓,๘๐๑ ๑๐๐ ๘๑.๖๖ +๑๘.๓๓ 

ปีการศึกษา 
 

จ านวน นร.
(คน) 

จ านวน นร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๓๐๖ ๑๐๐ ๙๐ +๑๐.๐ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๐๓๓ ๘๑.๑๕ ๘๐ +๑.๑๕ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๐๒๓ 90.01 ๙๐ +0.01 

รวม/เฉลี่ย ๓,๘๐๑ ๓,๓๖๒ ๘๘.๔๕ ๙๐ +3.72 



๓๐ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑๖) ข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนด้านการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเย่ียม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
ดี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

พอใช้ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ปรับปรุง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
 
๑๗) ตารางเปรียบเทียบผลข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนด้านการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่

หลากหลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

 
๑๘) ข้อมูลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ยอดเย่ียม - - - - - - - ๐.๐๐ 
ดีเลิศ ๔๘ ๑๓๕ ๖๒ ๑๒๐ ๕๗ ๗๒ ๔๙๔ ๔๐.๔๓ 

ดี ๑๙๘ ๙๙ ๑๗๕ ๔๓ ๑๐๙ ๙๑ ๗๑๕ ๕๘.๕๑ 
ปลานกลาง - ๑๐ - - ๑ - ๑๑ ๐.๙๐ 
ก าลังพัฒนา - ๑ - - ๑ - ๒ ๐.๑๖ 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
  

ปีการศึกษา 
 

จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนนร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๓๐๖ ๑๐๐ ๘๘ +๑๒ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ ๑๐๐ ๘๙ +๑๑ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ ๙๑ +๙ 

รวม/เฉลี่ย ๓,๘๐๑ ๓,๘๐๑ ๑๐๐ ๘๙.๓๓ +๑๐.๖๗ 



๓๑ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑๙) ตารางเปรียบเทียบผลขอ้มูลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ            
      อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖   
      ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

 
๒๐) ข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
       ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพการประกันฯ) 
 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ยอดเย่ียม ๑๕๙ ๑๑๑ ๖๑ ๙๓ ๑๓๒ ๑๑๕ ๖๗๑ ๕๔.๙๑ 
ดีเลิศ ๔๔ ๕๓ ๖๓ ๓๕ ๒๒ ๓๑ ๒๔๘ ๒๐.๓๐ 

ดี ๓๐ ๔๘ ๔๓ ๒๔ ๖ ๘ ๑๕๙ ๑๓.๐๑ 
ปลานกลาง ๑๐ ๒๔ ๒๐ ๘ ๑ ๕ ๖๘ ๕.๕๖ 
ก าลังพัฒนา ๓ ๙ ๕๐ ๓ ๗ ๔ ๗๖ ๖.๒๒ 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑๒๒๒ ๑๐๐ 
     

๒๑) ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลผลการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

  
    
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนร.

(คน) 

จ านวนนร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับ ดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๓๐๖ ๑๐๐ ๗๐ +๓๐ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ ๑๐๐ ๗๐ +๓๐ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๒๑๐ ๙๘.๙๔ ๗๐ +๒๘.๖๔ 

รวม/เฉลี่ย ๓,๗๘๙ ๙๙.๖๔ ๗๐ +๒๙.๕๕ 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนนร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับ ดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ - - - - 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๙๗๕ ๗๖.๕๙ ๗๕.๐๐ +๑.๕๙ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๐๗๘ ๘๘.๒๒ ๗๐.๐๐ +๑๘.๒๒ 

รวม/เฉลี่ย ๒,๔๙๕ ๒,๐๕๓ ๘๒.๒๘ ๗๒.๕๐ +๙.๗๘ 



๓๒ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒๒) ข้อมูลผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  (กลุ่มงานสื่อและเทคโนฯ/คอมพิวเตอร์) 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ยอดเย่ียม ๑๖๓ ๑๑๔ ๘๖ ๑๑๐ ๑๕๔ ๒๓ ๖๕๐ ๕๓.๑๙ 
ดีเลิศ ๔๑ ๑๐๕ ๑๒๓ ๕๐ ๑๑ ๑๐๗ ๔๓๗ ๓๕.๗๖ 

ดี ๓๑ ๒๐ ๒๖ ๓ ๒ ๓๓ ๑๑๕ ๙.๔๑ 
ปลานกลาง ๑๐ ๕ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๖ ๑.๓๑ 
ก าลังพัฒนา ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๔ ๐.๓๓ 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
 

๒๓) ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร                                    
(กลุ่มงานสื่อและเทคโนฯ/คอมพิวเตอร์)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

 
๒๔)  ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
       ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ใชเ้กณฑ์ระดับคุณภาพการประกันฯ)  
 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม 
 

คิดเป็นร้อยละ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ยอดเย่ียม ๑๙๑ ๑๘๐ ๑๑๗ ๑๓๗ ๑๑๑ ๖๔ ๘๐๐ ๓๒.๖๔ 

ดีเลิศ ๗๔ ๘๓ ๖๓ ๗๓ ๕๒ ๔๕ ๓๙๐ ๑๕.๙๑ 
ดี ๖๒ ๘๑ ๘๘ ๕๕ ๕๖ ๘๗ ๔๒๙ ๑๗.๕๑ 

ปลานกลาง ๕๔ ๖๒ ๙๔ ๒๘ ๖๒ ๖๗ ๓๖๗ ๑๔.๙๗ 
ก าลังพัฒนา ๑๑๑ ๘๔ ๑๒๔ ๓๓ ๕๐ ๖๓ ๔๖๕ ๑๘.๙๗ 

รวม ๔๙๒ ๔๙๐ ๔๘๖ ๓๒๖ ๓๓๑ ๓๒๖ ๒,๔๕๑ ๑๐๐ 
 
  

ปีการศึกษา 
 

จ านวน นร.
(คน) 

จ านวน นร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับ ดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๓๐๖ ๑๐๐ ๘๐ +๒๐ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๙๙๗ ๗๘.๓๒ ๗๐ +๘.๓๒ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๒๐๒ ๙๘.๓๖ ๘๐ +๑๘.๓๖ 

รวม/เฉลี่ย ๑,๑๖๘.๓๓ ๘๙.๖๘ ๘๐ +๑๕.๕๖ 



๓๓ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒๕) ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณระดับ ดีขึ้นไป 
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

            

       ๒๖) ข้อมูลผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น อืน่ๆ) 
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพการประกันฯ) 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ยอดเย่ียม ๑๘๖ - - ๑๔๖ ๑๓๔ ๑๔๓ ๖๐๙ ๔๙.๘๐ 
ดีเลิศ - ๑๗๔ ๑๗๓ - - - ๓๔๗ ๒๘.๓๙ 

ดี - - - - - - - - 
ปลานกลาง - - - - - - - - 
ก าลังพัฒนา - - - - - - - - 

รวม ๑๘๖ ๑๗๔ ๑๗๓ ๑๔๖ ๑๓๔ ๑๔๓ ๙๕๖ ๗๘.๑๙ 
 

๒๗) ข้อมูลผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ พื้นฐาน  และมีเจตคติที่ดี  ต่องานอาชีพ 
 
          ประเด็นรายการ 

จ านวน นร.ที่จ าแนกตามระดับชั้นและประเด็น
พิจารณาย่อย/รายด้าน  (แสดงเป็นร้อยละ) 

 
รวม 

 
คิดเป็นร้อยละ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
มีความรู้พ้ืนฐานต่องานอาชีพ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๐๓ ๑๖๕ ๑๖๕ ๑๖๒ ๑,๑๘๘ ๙๗.๒๑ 
มีทักษะ พ้ืนฐานต่องานอาชีพ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๐๓ ๑๖๕ ๑๖๕ ๑๖๒ ๑,๑๘๘ ๙๗.๒๑ 
มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๒๓๗ ๒๔๔ ๑๘๕ ๑๕๘ ๑๖๕ ๑๕๙ ๑,๑๘๘ ๙๓.๙๔ 

รวม ๗๒๙ ๗๓๘ ๕๙๑ ๓๘๘ ๔๙๕ ๓๘๓ ๓.๕๒๔ ๙๖.๑๒ 
 

๒๘) ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลผลการผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ พื้นฐาน  และมีเจตคติที่ดี  ต่องานอาชีพ 
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

ปีการศึกษา   จ านวน นร.(คน) 
จ านวน นร.ที่มีผล

การประเมิน 
ระดับ ดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย

สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๙๕๕ ๗๓.๑๒ ๗๐ +๓.๑๒ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๕๕๖ ๔๓.๖๘ ๗๐ -๒๖.๓๒ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๘๐๗ ๖๖.๐๔ ๗๐ -๓.๙๖ 

รวม/เฉลี่ย 2,318 ๖๐.๙๕ ๗๐ -๙.๐๕ 

ปีการศึกษา 
 

จ านวน 
นร.(คน) 

จ านวน นร.ที่ 
มีความสนใจทัศนคติเชิงบวก 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๐๔๔ ๗๙.๙๓ ๘๐ -๐.๐๗ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๑๕๙ ๙๑.๐๔ ๘๐ +๑๑.๐๔ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๑๘๘ ๙๖.๑๒ ๘๐ +๑๖.๑๒ 

เฉลี่ย ๘๙.๐๓ ๘๐ +๙.๐๓ 



๓๔ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒๙) ตารางแสดงข้อมูลผู้เรียนที่มีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
       ปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้/ระดับชั้น รวม ร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ๐ ๐ ๐ ๓๐ ๐ ๐ ๓๐ ๒.๔๕ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ี

๓๖ ๓๖ ๓๕ ๓๐ ๒๙ ๐ ๑๖๖ ๑๓.๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

๐ ๐ ๐ ๓๐ ๒๙ ๒๐ ๗๙ ๖.๔๖ 

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ๑ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๔ ๐.๓๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒ ๑๐ ๐.๘๒ 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม ๐ ๐ ๐ ๓๐ ๒๙ ๒๐ ๗๙ ๖.๔๖ 
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๓๖ ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗๒ ๕.๘๙ 

ค่ายโบราณคดี (ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธน)  
โรงแรมโกลเด้นโกลด์ จ.นครราชสีมา 

๐ ๓๕ ๓๕ ๐ ๐ ๐ ๗๐ ๕.๗๓ 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๓๖ ๓๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗๑ ๕.๘๑ 
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ๐ ๐ ๐ ๒๙ ๐ ๐ ๒๙ ๒.๓๗ 
พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๙ ๐ ๒๙ ๒.๓๗ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๙ ๐ ๒๙ ๒.๓๗ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (เตาปฏิกรณ์ปรมาณู
เพ่ือการวิจัย) 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๒๔ ๑.๙๖ 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
 ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๒๔ ๑.๙๖ 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
 ศูนย์ฉายรังสีอาหาร จ.ปทุมธานี 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๒๔ ๑.๙๖ 

เข่ือนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ๐ ๐ ๓๕ ๐ ๐ ๐ ๓๕ ๒.๘๖ 

บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๒๕ ๒.๐๕ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๑๕ ๙ ๖ ๐ ๐ ๐ ๓๐ ๒.๔๕ 
หอดูดาวแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ        
พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ และ สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ  

๐ ๐ ๐ ๒๙ ๒๙ ๒๕ ๘๓ ๖.๗๙ 

ศูนย์การศึกษา KX-Knowledge Xchange ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๓ ๐.๒๕ 
งานเกษตรก าแพงแสน (แข่งขัน) ๓ ๐ ๐ ๑๔ ๒ ๐ ๑๗ ๑.๓๙ 
รวม ๑๓๒ ๑๕๑ ๑๑๔ ๑๙๕ ๑๗๙ ๑๖๔ ๙๓๕ ๑๐๐ 
ร้อยละที่ใช้แหล่งเรียนรู ้ ๑๐.๘๐ ๑๒.๓๖ ๙.๓๓ ๑๕.๙๖ ๑๔.๖๕ ๑๓.๔๒ ๗๖.๕๑  

 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net)  
      ๑) ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net) 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
ระดับ/คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขต
พื้นที ่

ระดับ
สพฐ. 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๖๕.๔๓ ๕๓.๖๐ ๕๖.๔๖ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๘.๑๘ ๓๐.๗๕ ๓๓.๑๔ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 

คณิตศาสตร์ ๓๒.๙๐ ๒๔.๗๒ ๒๗.๔๖ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๐๑ ๒๙.๒๒ ๓๐.๑๔ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 

รวม ๑๖๙.๕๒ ๑๓๘.๒๙ ๑๔๗.๒ ๑๔๖.๐๙ ๑๔๕.๑๙ 
เฉลี่ย ๔๒.๓๘ ๓๔.๕๗๒๕ ๓๖.๘ ๓๖.๕๒๒๕ ๓๖.๒๙ 
 

 
 
๒) ข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการผลประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net)  

              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ 
 

ระดับ 
ระดับ/คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ 

โรงเรียน ๖๔.๙๖ ๖๕.๔๓ ๓๖.๙๔ ๓๒.๙๐ ๔๐.๔๓ ๓๓.๐๑ - - ๓๐.๒๒ ๓๘.๑๘ 
จังหวัด ๕๓.๐๒ ๕๓.๖๐ ๒๘.๔๙ ๒๔.๗๒ ๓๕.๐๐ ๓๐.๑๔ - - ๒๗.๖๗ ๓๐.๗๕ 

เขตพื้นที่ ๕๖.๒๓ ๕๖.๔๖ ๓๑.๑๕ ๒๗.๔๖ ๓๖.๔๒ ๓๐.๑๔ - - ๒๘.๙๑ ๓๓.๑๔ 
สพฐ. ๕๕.๐๔ ๕๕.๙๑ ๓๐.๒๘ ๒๖.๙๘ ๓๖.๔๓ ๓๐.๒๒ - - ๒๙.๑๐ ๓๒.๙๘ 

ประเทศ ๕๔.๔๒ ๕๕.๑๔ ๓๐.๐๔ ๒๖.๗๓ ๓๖.๑๐ ๓๐.๒๒ - - ๒๙.๔๕ ๓๓.๒๕ 
สูงกว่า

ระดับประเทศ 
๑๐.๒๙ ๖.๑๗ ๒.๗๙ - ๔.๙๓ 

๐. 

๑๐. 

๒๐. 

๓๐. 

๔๐. 

๕๐. 

๖๐. 

๗๐. 

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 

ระดับจังหวัด 

ระดับเขตพื้นที่ 

ระดับสพฐ. 

ระดับประเทศ 



๓๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

       ๓)  ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
ระดับ/คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค 
ระดับ
สพฐ. 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๓.๐๓ ๔๕.๐๐ ๔๗.๓๐ ๔๘.๑๖ ๔๗.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๘๐ ๒๗.๐๙ ๓๐.๓๙ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๔๒ ๒๘.๗๘ ๓๐.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๐.๕๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๗.๐๙ ๓๔.๐๓ ๓๕.๑๑ ๓๕.๔๘ ๓๕.๑๖ 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๑๑ ๒๗.๗๐ ๒๙.๗๗ ๓๑.๑๕ ๓๑.๔๑ 

รวม ๑๙๔.๔๕ ๑๖๒.๖ ๑๗๒.๖๑ ๑๗๖.๕๘ ๑๗๕.๑๑ 
เฉลี่ย ๓๘.๘๙ ๓๒.๕๒ ๓๔.๕๒ ๓๕.๓๒ ๓๕.๐๒ 

 

 
 
       ๔)  ข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการผลประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net)   
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ 

 
ระดับ 

ระดับ/คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย คณิตฯ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ 
โรงเรียน ๕๓.๐๓ ๔๘.๙๖ ๓๗.๘๐ ๓๓.๑๔ ๓๔.๔๒ ๓๔.๔๘ ๓๗.๐๙ ๓๙.๘๙ ๓๒.๑๑ ๓๑.๑๓ 
จังหวัด ๔๕.๐๐ ๔๐.๓๐ ๒๗.๐๙ ๒๒.๘๑ ๒๘.๗๙ ๒๗.๓๙ ๓๔.๐๓ ๓๔.๔๘ ๒๗.๗๐ ๒๖.๐๔ 
เขตพื้นที ่ ๔๗.๗๕ ๔๒.๒๐ ๓๐.๗๒ ๒๕.๖๔ ๒๙.๙๗ ๒๘.๕๑ ๓๕.๓๔ ๓๕.๖๙ ๒๙.๖๕ ๒๗.๗๗ 

สพฐ. ๔๘.๑๖ ๔๓.๐๒ ๓๑.๐๔ ๒๕.๖๒ ๓๐.๗๕ ๒๙.๔๐ ๓๕.๔๘ ๓๖.๑๐ ๓๑.๑๕ ๒๘.๙๗ 
ประเทศ ๔๗.๓๑ ๔๒.๒๑ ๓๐.๗๒ ๒๕.๔๑ ๓๐.๕๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๑๖ ๓๕.๗๐ ๓๑.๔๐ ๒๙.๒๐ 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

๖.๗๕ ๗.๗๓ ๕.๒๘ ๔.๑๙ ๑.๙๓ 

๐. 

๑๐. 

๒๐. 

๓๐. 

๔๐. 

๕๐. 

๖๐. 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 

ระดับจังหวัด 

ระดับภาค 

ระดับสพฐ. 

ระดับประเทศ 



๓๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑.๙  ผลงานดีเด่น  รางวัลและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
      ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 
ล าดับที่ ผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัด
บอร์ดนิทรรศการ "โครงการสานฝัน
วัยใส" ในหัวข้อ "เยาวชนกับการใช้
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" วันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๖๒ 

จังหวัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ และจังหวัดกาญจนบุรี 

๒ ได้รับคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ "สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน" งานวันพืช
มงคล วันท่ี ๙ พ.ค. ๖๒ ณ ส านักงาน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวน
จิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ 

ประเทศ ณ ส านักงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

๓ 
 
 

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน
ดีเด่นระดับเงิน  โครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
“โรงเรียนสีขาว” 

สพฐ/
กระทรวงศึกษา

ธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

   
    ผลงานดีเด่นผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

๑ นายท านุ  วงษ์น้อย ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่อง
ในวันครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เขตพื้นท่ี สพม.๘ 

๒ นางสาวแสงเดือน  วินทะไชย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดี
ศรีนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

 
        
  



๓๘ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ผลงานดีเด่นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

๑ นางยุวดี  
วงษ์น้อย 
  

เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสร้างความเข้มแข็งใน
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา  ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (โรงเรียนในโครงการ Education 
Hub) ระหว่างวันที่ ๒-๕ ส.ค. ๖๒ ณ โรงแรมบางกอก พาเลส เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 

ประเทศ สพฐ. 

ครูผูส้อนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School 
Symposium) ครัง้ที่ ๓ วันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๖๒ 

ประเทศ สพฐ. 

ไ ด้รั บก ารคัด เ ลื อกจ ากสถาบันภาษาอั งกฤษ ส า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นตัวแทนวิทยากร
ภาษาอังกฤษในการอบรมหลักสูตร Teacher Development 
Interactive: Train the Trainer ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย  ๑๓ พ.ย ๖๒ 

ประเทศ สพฐ. 

Has Successfully Completed training in English "Boot 
Camp Turbo" for Primary teachers  ๒๔-๒๕ August ๒๐๑๙ 

ประเทศ สพป.กจ.๓ 

รางวัลระดับดีเย่ียมในการประกวดการจัดการเรียนการสอน โดย
จัดหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุก (Active Learning)  
๑๖ พ.ย ๖๒ 

เขตพ้ืนที่ สพม.๘ 

รางวัลดีเ ย่ียมการประกวดผลงานวิธีปฏิบั ติที่ เป็นเลิศ Best 
Practice การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้
การสอนแบบ ESAP ๑๖ พ.ย ๖๒ 

เขตพ้ืนที่ สพม.๘ 

ได้รับรางวัล ดีเด่น การประกวด Best Practice การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ Double CARE Model พ.ย ๖๒ 

เขตพ้ืนที่ สพม.๘ 

ได้รับคัดเลือกจากสมาคมครูผูส้อนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย 
และได้รับทุนจาก British Council น าเสนอผลงานนวัตกรรมการ
สอนเรื่อง Teaching Integrated Skills ในการประชุมนานาชาติ 
TESOL Thailand Conference โรงแรมแอมบาสเดอร ์ กรุงเทพ 
๓๑ มกราคม- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ประเทศ สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง

ประเทศไทย 

ได้รับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active teacher ระดับ
มัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ๑๕ มีนาคม ๖๓ 

ประเทศ สพฐ. 

 
  



๓๙ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
๑ นางยุวดี  

วงษ์น้อย 
รางวัลดีเ ย่ียมการประกวดผลงานวิธีปฏิบั ติที่ เป็นเลิศ Best 
Practice การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้
การสอนแบบ ESAP ๑๖ พ.ย ๖๒ 

เขตพ้ืนที่ สพม.๘ 

ได้รับรางวัล ดีเด่น การประกวด Best Practice การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ Double CARE Model พ.ย ๖๒ 

เขตพ้ืนที่ สพม.๘ 

ได้รับคัดเลือกจากสมาคมครูผูส้อนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย 
และได้รับทุนจาก British Council น าเสนอผลงานนวัตกรรมการ
สอนเรื่อง Teaching Integrated Skills ในการประชุมนานาชาติ 
TESOL Thailand Conference โรงแรมแอมบาสเดอร ์ กรุงเทพ 
๓๑ มกราคม- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ประเทศ สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง

ประเทศไทย 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

๒ นางสาวสุ
กัญญา           
     นาคอ้น 

เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษากาญจนบุรี ๑๗ ส.ค. ๖๒ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวะ
ศึกษากาญจนบุร ี

เป็นวิทยากร วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒ ณ วัดโบสถ์เก่าสระจิกด่าน  
ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โดยเทศบาลต าบลเลาขวัญ 

จังหวัด โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

๓ นายฉลอม   
         
สิงห์จันทร์์ 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการครั้งท่ี ๘ กลุ่มเครือข่ายภาค
กลางตอนล่าง ๑๘ ส.ค. ๖๒ 

กลุ่มภาค
กลาง
ตอนล่าง 

โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม กลุ่ม
เครือข่ายภาคกลาง

ตอนล่าง 
๔ นางสาว

ประภัสศร    
  เทียมทัศ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม วันท่ี ๑๘ ส.ค. ๖๒ 

กลุ่มภาค
กลาง
ตอนล่าง 
 
 

โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม กลุ่ม
เครือข่ายภาค
กลางตอนล่าง 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

 



๔๐ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
๕ นางสาวอัมพร   

           หวานใจ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ การแข่งขันโปรแกรม PowerPoint 
๒๐๑๓ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑-๓ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๘๐๐ 
บาท วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๖๒  

จังหวัด มหาวิ์ทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี 

๖ นางสาวณัฐรดา   
  จณินชวดลเดชา 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ การสืบค้นข้อมูล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเภททีม ได้รับเกียรติบัตรพร้อม
เงินรางวัล ๘๐๐ บาท วันท่ี ๒๐ ส.ค. ๖๒  

จังหวัด มหาวิ์ทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี
นครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

๗ ว่าท่ีร.ต.หญิง 
ธิดารักษ์   โมเล็ก 

เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม  "ค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒" วันท่ี ๒๕ ส.ค. ๖๒ ณ ร.ร.กาญจนานุ
เคราะห ์

จังหวัด ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน 

การสอน
ภาษาต่างประเทศ 
ที่สอง(ภาษาญ่ีปุ่น)  

, สพฐ. , ร.ร.
กาญจนานุเคราะห์ 

๘ นางโชติกา   
    เหลืองตระกูล 

ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี
นครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

ไ ด้ ร างวั ลครู ผู้ สอน ดีเ ด่น  เนื่ อ ง ในวั นครู 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เขตพื้นท่ี สพม.๘ 

๙ นางศุภวรรณ   
          แย้มมา 

ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี
นครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

๑๐ นางสาวศศิภา   
           อาจหาญ 

ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี
นครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

๑๑ นางวีณา   
         นาคะพันธุ์ 

ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี
นครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

๑๒ นางสาวมนตรา   
         ยังสบาย 

ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี
นครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

๑๓ นางสาวมณทิชา    
           แตงอ่อน 

ไ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี
นครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. สพฐ. 

๑๔ นางสาวกุลณิศา   
         บัวปรอท 

ได้รับรางวัลเชิดดูเกียรติ ครูดีศรีเมืองกาญจน์ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

จังหวัด จังหวัดและกศจ.
กาญจนบุรี 
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 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
๑๕ นางสาวจ าปี  เอกฉันท์ ได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวัน

ครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เขตพื้นท่ี สพม.๘ 

๑๖ นางสาวภิญญาพัชญ์ พรวัชร
ชัย 

ได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวัน
ครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เขตพื้นท่ี สพม.๘ 

๑๗ นายสิทธิพล ถือความสัตย์ ได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวัน
ครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เขตพื้นท่ี สพม.๘ 

๑๘ นายอนุชา  ไกรงาม ได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวัน
ครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เขตพื้นท่ี สพม.๘ 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนร.ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับท่ี ๑๓ การ
แข่งขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖ 

ระดับภาค  

๑๙ นายธิปัตย์  ท่ันเส้ง ได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวัน
ครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เขตพื้นท่ี สพม.๘ 

๒๐ นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติ
วงศ์ 

ได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวัน
ครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เขตพื้นท่ี สพม.๘ 

๒๑ นางสาวปวีณ์สุดา  ขยันการ ได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวัน
ครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เขตพื้นท่ี สพม.๘ 

๒๒ ๑. นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ 
๒. นายเจริญ  มีเหมือน 

ได้เกียรติบัตรเข้าร่วม อันดับท่ี ๓๗ 
ก า ร แ ข่ ง ขั น อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ท า ง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๒๓ ๑. นายสิทธิพล  ถือความสัตย์ 
๒. นางสาวประพิณ  แสง
สะอาด 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับท่ี 
๑๗ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานสามมิติ (๓D) ม.๑-
ม.๓ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๒๔ ๑. นางสาวประพิณ  แสง
สะอาด 
๒. นางสาวทัศนียา   ช่ืนเจริญ 
  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี ๑๒ 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.
๓ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๒๕ ๑. นางสาวมนตรา  ยังสบาย 
๒. นางสาวพัชราภรณ ์  
                        เหมือนรุ่ง 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี ๔๓ 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๒๖ ๑. นายกรวิก  เอ็นดูรัศมี 
๒. นายธิปัตย์  ท่ันเส้ง 
  

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี ๑๑ 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.๑-ม.๓ 

ระดับภาค สพม.๘ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

๒๗ 
นางสาวกมลชนก   
       เปรมปรีด์ิ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี ๗ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี ๒๓ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ระดับภาค 

สพม.๘ 

๒๘ ว่าท่ีร้อยตรีสรายุทธ   
       เขียวเจริญ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี ๔๐ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๒๙ ๑. ว่าท่ีร้อยตรีสรา
ยุทธ  เขียวเจริญ 
๒. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับท่ี 
๒๔ การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.
๖ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๓๐ นายวรพล  แอ้มอุตม์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับท่ี 
๔๐ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.๔-ม.๖ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๓๑ ๑. นางสาวอรทัย  สุขเกษม 
๒. MissLIU  YUN 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี ๒๑ 
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๑-ม.๓ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๓๒ ๑. นางลัดดา  มะม่วงชุม 
๒. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี ๓๔ 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๓๓ ๑. นายฉลอม  สิงห์จันทร ์
๒. นางสาวณัฐรดา 
                จณินชวดลเดชา 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ ๓๑ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๓๔ ๑. นายวิชา  ถาวรศิริ 
๒. นางวีณา  นาคะพันธุ ์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี ๓๒ 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน 
(Comic Strip)ม.๑-ม.๓ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๓๕ ๑. นางสาวอัมพร   หวานใจ 
๒. นางสาวทัศนียา   ช่ืน
เจริญ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี ๑๗ 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๓๖ ๑. นางศุภวรรณ   แย้มมา 
๒. นางสาวจ าปี  เอกฉันท์ 
๓. นางมาณี  ปรักมานนท์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับท่ี 
๓๖ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ 

ระดับภาค สพม.๘ 

๓๗ ๑. นางสาวจ าปี  เอกฉันท์ 
๒. นางศุภวรรณ   แย้มมา 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี ๙ 
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖ 

ระดับภาค สพม.๘ 

 



๔๓ 
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       ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
๑ เด็กชายชัยวัฒน์ จันทรา

ศรี 
ได้รับรางวัลที่ ๓ ในรุ่นอายุ ๑๔ ปี ชาย การ
แ ข่ ง ขั น ร ะ ดั บ ชิ ง แ ช ม ป์ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) แข่งขันในกลุ่ม 
๓ (อายุ ๑๔-๑๕ ปี) ในวันที่ ๔-๙ เม.ย.๖๒ 

ประเทศ  

๒ นายณัฐดนัย  เลิศรัตนา
พงษ ์

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างสพฐ. กับ
ส านักงานการศึกษาเมืองโทรอนโด ประเทศ
แคนาดา ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ 
ก.ย.-๓๐ ต.ค. ๖๒ ณ ประเทศแคนาดา ลว.วันที่ 
๓๐ ก.ค. ๖๒ 

ประเทศ สพฐ. 

๓ นางสาวหัทยา  วิศิษฐ์รัฐ
พงศ์ 

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
กับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญ่ีปุ่น ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประเทศ สพฐ. 

๔ นางสาวพรรณราย  ยางสูง ได้รับรางว์ัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด
เรียงความ "โครงการสานฝันวัยใส" ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓-๔ ในหัวข้อ "เกิดมาต้องตอบ
แทนบุญคุณแผ่นดิน" วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๖๒ 

จังหวัด หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 
กองบัญชาการ
กองทัพไทย 
ร่วมกับมูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ 
และจังหวัด
กาญจนบุรี 

๕ เด็กชายชัยวัฒน์ จันทรา
ศรี 

ได้รับรางวัลที่ ๑ ในรุ่นอายุ ๑๔ ปี ชาย การ
แข่งขันกีฬาว่ายน้ า ในระดับภาค ณ ค่ายบูรฉัตร 
จ.ราชบุรี ในวันที่ ๒๗-๒๘ ก.ค.๖๒ 

ภาค สพฐ.  

๖ นายอดิเทพ  จันทราศรี ได้รับรางวัลเข้าร่วม ในรุ่นอายุ ๑๖ ปีข้ึนไป การ
แข่งขันกีฬาว่ายน้ า ในระดับภาค ณ ค่ายบูรฉัตร 
จ.ราชบุรี ในวันที่ ๒๗-๒๘ ก.ค.๖๓ 
 

ภาค สพฐ.  

๗ นางสาวปริยาภัทร  
คล้ายคลึง 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาญ่ีปุ่น ณ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ วันที ๔ 
ส.ค. ๖๒ 
 
 

จังหวัด 
 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน 
การสอน
ภาษาต่างประเท
ศที่สอง 
(ภาษาญ่ีปุ่น) 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

๘ นางสาวกรรณเกด  สุขค าภา 

ได้รับรางว์ัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนตามค า
บอกภาษาญ่ีปุ่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ 
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ วันที ๔ ส.ค. ๖๒ 
 

จังหวัด 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาต่างประเทศ
ที่สอง (ภาษาญี่ปุ่น) 

๙ นางสาวเมธาวดี  วรัทธัญธน 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการพูด
สุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่น ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ วันที ๔ ส.ค. 
๖๒ 
 

จังหวัด 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน 
การสอน
ภาษาต่างประเท
ศที่สอง 
(ภาษาญ่ีปุ่น) 

๑๐ นายกิตติพศ  เหลืองอ่อน 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
อ่านออกเสียง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ 
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ วันที่ ๔ ส.ค. ๖๒ 
 

จังหวัด 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน 
การสอน
ภาษาต่างประเท
ศที่สอง 
(ภาษาญ่ีปุ่น) 

๑๑ นางสาวอนัญญา  สาหร่าย 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่ง ขันร้อง เพลงภาษาญ่ีปุ่น ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๒ 
 

จังหวัด 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน 
การสอง
ภาษาต่างประเท
ศที่สอง 
(ภาษาญ่ีปุ่น) 

๑๒ 

๑.นางสาวอนัญญา สาหร่าย 
๒.นางสาวรักษณาทีม   
                     หวาน
ทองค า 
๓.นางสาวพัชราภรณ ์ นาคอ้น 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายส าหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  เ น่ื อง ใน วันร พี  จั งห วัดกาญจนบุ รี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๒ 

จังหวัด 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
จังหวัด
กาญจนบุรี 

๑๓ นางสาววรรณพร  เชื้องาม 

ได้รับรางว์ัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  พร้อมเงิน
รางวัล ๑,๕๐๐ บาท การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
ส่งเสริมประกายดาว ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ร.ร.วิสุทธรังษี วันที่ ๘ ส.ค. ๖๒ 

จังหวัด 
โรงเรียวิสุทธรังษ ี
โครงการสง่เสริม
ประกายดาว 

๑๔ นายเจตริน  ใจเอื้อย 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬา
แบดมินตัน ประเภท ชายเด่ียว การ
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
และ ส่ วนภู มิ ภ าค  ประจ าปี  ๒๕๖ ๒ 
ระหว่างวันท่ี ๑-๑๐ ส.ค.๖๒ ณ จังหวัด
กาญจนบุรี 

จังหวัด 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี  
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 



๔๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
๑.1๐  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
      ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา(รอบสาม) (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) ของสถานศึกษาจาก  
สมศ.  โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดังตารางต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ 

 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรีและกีฬา 
    

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

    

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
    

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

ด้านครู 
มาตรฐานที่ ๘ 

 
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับ
ชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง 

    

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐ 

 
ผู้บริหารมภีาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

    

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/ โครงสร้าง และการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

    

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  ๓.๖๑ 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ             รับรอง  ไม่รับรอง 
      
 

 



๔๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 ๒) ตารางแสดงคะแนน/ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา(รอบสาม)   
     (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) ของสถานศึกษาจาก สมศ. โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
     ดังตารางต่อไปนี ้
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี 
พึงประสงค์ 

๑๐.๐๐ ๙.๘๘ ดีมาก 

๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
๔.ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๘๗ พอใช้ 
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ี 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

๑๐.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี 
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
๑๑.ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม 
บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ 
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๓.๓๒ ดี 
 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่ ไม่ใช่            
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งช้ี ใช่ ไม่ใช่            
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเรง่ด่วน ใช่ ไม่ใช่            
 

 
 

 



๔๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          
 
๓) ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย 
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่นมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
      ๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
      ๑. ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
      ๒. การก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
      ๓. การคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
การแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
ลงในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และควรมีการท าอย่างเป็นระบบ คือมีการวางแผนสู่การปฏิบัติและจัดท าสรุปผลในรูป 
ของสารสนเทศเพื่อติดตามผลของการด าเนินการ 
     ๒. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกภาคเรียน 
หรือจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาค 
ภูมิใจอีกท้ังได้ฝึกฝนทักษะการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 
 ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่นมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
     ๑.  ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
      ๑. การจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
      ๒. การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
      ๓. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
      ๔. ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 
จัดการเรียนรู้ 
      ๕. การศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
 
 
 
 

 



๔๘ 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีการด าเนินการท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่อง
ของกระบวนการด าเนินการ อาจจะมีการก าหนดกรอบของเวลาการด าเนินการในรูปของปฏิทินงานเพื่อการติดตามผล
การด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกโครงการ/งาน/กิจกรรม และรายงานผล
การด าเนินงานงานโครงการ/งาน/กิจกรรม ในรูปแบบของ PDCA  
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น/โอกาสที่ท าให้มีคุณภาพ 
 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องอยู่มากและ
บ่อยครั้ง แต่เนื่องจากขาดระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน จึงท าให้ไม่สามารถส่ือให้เห็นถึงการปฏิบัติ
ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่าท่ีควร 
 
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น/โอกาสที่ท าให้มีคุณภาพ 
 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการจัด 
กิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง โดยปลูกฝังอัตลักษณ์ให้เป็นค่านิยมท่ีนักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติ 
 
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
ในวงกว้าง 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่นมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 สถานศึกษาได้รับความเช่ือมั่นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ว่าโรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและสังคม
คาดหวัง 
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติในวิชาหลักให้มีค่าเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
 



๔๙ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) ครูควรด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหาควบคู่กับการน าผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมาวิเคราะห์หาแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ 
  ๒) สถานศึกษาควรด าเนินการแก้ปัญหาด้านทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนและส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ตามระดับช้ัน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และทักษะพื้นฐานส าหรับการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองท้ังในและนอกเวลาเรียน 
  ๓) เนื่องจากค่าร้อยละของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ดังนั้น สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เหมาะสมและการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ๑) สถานศึกษาควรปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องครบถ้วน และส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใน
การน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน และการพัฒนาการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาทุกฝ่าย 
  ๒) สถานศึกษาควรเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ผลงาน ส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
แก ่ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการร่วมกัน  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน 
  ๓) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โดยก าหนดให้ผู้รับการนิเทศบันทึกผลการนิเทศ
อย่างละเอียดครบถ้วน แล้วน าไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  ๑) ครูควรบันทึกหลังสอนให้ชัดเจนทุกคน ว่าเมื่อสอนจบช่ัวโมงหรือสอนจบหน่วยการเรียนแต่ละ
หน่วย มีผู้เรียนคนใด ห้องใด มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร เพื่อจะได้หาแนวทางการแก้ไขพฒันาผู้เรียนท่ีมีปัญหาได้ตรง
ประเด็น 
  ๒) ครูควรบันทึกผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคลให้มีความชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทุกครั้งหลังสอน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนของผู้เรียน
ทุกคนอย่างตรงประเด็น 
  ๓) สถานศึกษาควรน าผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
                   ๔) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



๕๐ 
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๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

โครงการห้องเรียนสามภาษา (MLP : Multi Language Program) 
โครงการจัดห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP : 

Gifted Program) 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปัญหา 
สภาพปัญหา 
           ๑. นักเรียนส่วนหนึง่ท่ีมีบ้านพักอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี แต่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก ประมาณ ๕๐-๖๐ 
กิโลเมตร ท าให้ต้องต่ืนแต่เช้า เพื่อมาโรงเรียนให้ทันเวลาอีกท้ังหรือหลังเลิกเรียนจะไม่สามารถท ากิจกรรมพิเศษ เช่น 
เข้าร่วมชมรมต่างๆได้ เนื่องจากหากท ากิจกรรมพิเศษต่อหลังเลิกเรียนจะกลับถึงบ้านช้า 
           ๒. การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากไม่มีรถประจ าทางผ่านสถานศึกษา 
จุดเด่น 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน ประพฤติตนเป็นนักเรียนท่ีดี เป็นลูกท่ีดี มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยโอกาสกว่าตน รักการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มี
สุขนิสัยท่ีดี ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาจัดบรรยากาศรอบบริเวณได้ร่มรื่นมีมุมพักผ่อนใต้ร่มไม้ มีสวนพฤกษศาสตร์ระหว่างอาคารเรียน มี
ยามรักษาความปลอดภัยตลอดวัน มีห้องปฏิบัติการทางภาษา คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ เพียงพอกับจ านวน
ผู้เรียนท่ีเข้าไปเรียนรู้ตามตาราง  
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจ านวน 
เพียงพอ ครูดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนท่ัวถึง มีการผลิตส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน รวมท้ังพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ต้นสังกัดและสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในมีการประเมินผลตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

โครงการห้องเรียนสามภาษา (MLP : Multiple Languages Program) 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (GP : Gifted Program) 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีน้ าหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ มีจ านวนผู้เรียนท่ีได้คะแนนระดับดีน้อยมาก 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมภาระงานท้ัง ๔ ฝ่ายงาน และไม่เป็นปัจจุบัน สถานศึกษายังไม่ได้
ด าเนินการแต่งต้ังคณะท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การรายงานผลการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรม จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่ชัดเจน 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูบันทึกผลหลังสอนไม่ชัดเจน ไม่สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
 ๓. จุดเด่น ด้านผลการจัดการศึกษา/คุณภาพผู้เรียน 
 ๑)  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน ประพฤติตนเป็นนักเรียนท่ีดี เป็นลูกท่ีดี มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยโอกาสกว่าตน รักการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มี
สุขนิสัยท่ีดี ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและท างานร่วมกับเพื่อนๆได้ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
         ๒)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และโรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ี
เสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างหลากหลาย มีโครงงานหลายโครงงานท่ีได้รับรางวัล นักเรียนมีความสุขและ
ภูมิใจในความส าเร็จของตน 
         ๓)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือท่ีใช้ 
ในการติดต่อส่ือสารและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารในการ 
เรียนรู้สืบค้นพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖  ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
ส่ือสารด้านภาษาท่ีเกิดจากกระบวนการบริหารจัดการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๙ มีพัฒนาการสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
         ๔)  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ เป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงจัดเป็นหนึ่งในโรงเรียน 
ยอดนิยมของจังหวัดนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
๔. จุดควรพัฒนา 
          ๑)  ทักษะการท างาน/รักการท างาน/ทักษะชีวิตในโลกของการส่ือสาร 
          ๒)  พัฒนาความมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
          ๓)  พัฒนา/สร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือส่ือสารและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในการสืบเสาะหา 
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
          ๔)  สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น 
          ๕)  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรูแ้ละน าความรู้ท่ีมีและน าความรู้ประสบการณ์ท่ีมี  ในการสร้าง 
องค์ความรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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ส่วนที่ ๒ 
การพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าป ี

และโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ กาญจนบุรี 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
มาตรฐานการศึกษา :  ผลการประเมินระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดี ดีเลิศ 
 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  มีการจัดโครงสร้างการบริหาร  เป็น  ๕  กลุ่ม  

คือ  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และ
กลุ่มอ านวยการ   มีการการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  การ
ท างานอย่างเป็นระบบ  มีประบวนการติดตามตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการ    มีการปฏิบัติตามแผนงานกรอบ
ปฏิทินการบริหารแผนงานโครงการท่ีชัดเจน  มีการวางแผนเพื่อพัฒนางานท่ีผ่านการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของจากครูและบุคลากรทุกฝ่าย  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครองและชุมชน ตามผังการบริหารงานตามโครงสร้างของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 
กระบวนการพฒันาผู้เรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนดกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การด าเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล มีการ ก าหนดกลยุทธ์ที่ ส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร อัตลักษณ์และเอกลักษณะพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนสู่ในศตวรรษที่ ๒๑ และได้ร่วมกันจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ  แบบร่วมมือกันเรียนรู้ใช้กระบวนการคิดแบบกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้น
เรื่องการอ่านออกขอ ผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด   โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนรักการอ่านตั้งแต่ระดับช้ันเรียน และ 
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ  ในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนใช้ส่ือ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ครูในระดับช้ันเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียน
และประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ได้มีการด าเนินการ ทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมี ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหารโดยการจัดค่ายคุณธรรมให้นักเรียนทุกระดับช้ัน 
จัดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัยซื่อสัตย์ธารณะ   รับผิดชอบมีระบบ และมี
กิจกรรมการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกนัวางแผนและการจัดการเรียนการสอน  
มีการเรียนรู้ในโลกกว้าง เปิดกว้างและโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนการเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนโรงเรียน
รอบโรงเรียนได้ก าหนดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลากหลาย ดังนี้ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตาม
มาตรฐาน ตัวช้ัวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกระดับช้ันเพื่อมีความสามารถในการอ่านการ
เขียน การส่ือสารและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี ท่ังยังได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร๑)กิจกรรมพัฒนาดังนี้ทักษะ ๖ ด้าน สู่ความเช่ียวชาญภาษาไทย๒)กิจกรรม
เพชรภาษาไทย เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียนท้ัง  ๔  ด้านได้แก่ ทักษะการฟัง พูด 
อ่าน   จัดกิจกรรมยอดนักอ่านเขียน   กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท่ี
เน้นพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาระดับพื้นฐานและการใช้ภาษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการจัดการแข่งขันต่าง 
ๆ เช่น การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันแสดงละครส้ัน การแข่งขันสะกดค า กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น วัน
คริสต์มาส  น าเสนอความรู้ภาษาอังกฤษ  หน้าเสาธงสัปดาห์ละครั้ง (English Speaking Day) กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเช่น  เตรียมความพร้อม O-NET การจัดค่ายภาษาอังกฤษ One Day Camp, Three - Day 
Camp การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น ห้องสมุดกลุ่มสาระฯเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

๓. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ภายใต้โครงการเพื่อ 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละรับดับช้ันโดยมีงาน-โครงการ
ดังนี้ 
                ๓.๑  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้  

๑. โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศ ทาง 
วิชาการของนักเรียน) 

๒. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ของนักเรียนสนับสนุนโครงการ สอวน 
  ๓. โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ (ศูนย์การเรียนรู้) 

๔. โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๕. กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 
๖. กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๘. กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
๙. กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มและเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
๑๐. กิจกรรมทดสอบความรู้กับโครงการ สสวท. รายการTEDET , อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์TMC 

ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสถาบันเสริมปัญญา  CENTER, ๑ EDUCATION , ASMO เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

๑๑. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ กิจกรรม
ทบทวนความรู้การสอบ  PISA วิชาคณิตศาสตร์ 

๑๒. ค่ายคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 



๕๔ 
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๑๓. ชุมนุมคณิตศาสตร์ , ชุมนุมคณิตคิดสร้างสรรค์ GSP , , ชุมนุม A- Math  
       ๓.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี) จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่ายพัฒนาวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานนิทรรศการ/กิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การส่งเสริมการท าวิจัย
โครงงานเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สอบวัดมาตรฐานความรู้
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   
               ๓.๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายบูรณาการความรู 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ และค่ายSTEM และกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม ทดลอง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด  โรงเรียนมอบหมายให้ทุก สาระการเรียนรู้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู
มีความรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เน้นให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติทักษะการคิดวิเคราะห์
ในกระบวนการเรียนรู้ โดยแต่ละกลุ่มสาระฯ วางแผนจัดท าโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดภาระงานท่ีเน้นให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยวาง ประเมินผลอย่างชัดเจนนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบส่งเสริมกระบวนการคิดการผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน คิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งเน้นการอภิปรายและให้นักเรียนท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา ของนักเรียนส่งเสริมการด าเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

     ๔.๑   โครงการสู่ความเป็นเลิศ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
          ๔.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทาง วิชาการ 
(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม) จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิด วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น  ได้แก่     กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ค่ายพัฒนาวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม กิจกรรมศึกษาดูงาน นิทรรศการ/กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี กิจกรรมทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมสอบวัด มาตรฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
         ๔.๓ จัดแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน  พัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียนในด้านความสามารถทักษะและคุณลักษณะท่ีช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการจริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ศักยภาพด ารงชีวิตในสังคมอย่าง มีความสุข 
        ๔.๔  จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน   เช่น  กิจกรรมชุมนุม เพื่อเปิดโอกาส ให้แก่นักเรียนระดับสูงกว่า 
ดูแลและร่วมกิจกรรมกับนักเรียนท่ีอยู่ระดับช้ันต่ ากว่า โดยรวมกลุ่มจัดต้ังชุมนุม ร่วมกันวางแผนการท างานให้เป็น
ระบบตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างานบนฐานการใช้เหตุผล 

๕. การส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด าเนินการโดยกลุ่มบริหารวิชาการ  
มอบหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้นักเรียนได้ พัฒนาคิดค้น
นวัตกรรม สร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงงานเก่าท่ีสามารถสร้างสรรค์ให้ดีขี้นแล้ว   โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีการน าเสนอผลงานของตนเอง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนๆในห้อง เดียวกัน ต่างห้องเรียน และต่าง
ระดับช้ัน เช่น การจัดกิจกรรม  Open House   การน าเสนอผลงาน IS ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และการน าเสนอ
ผลงาน IS ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 



๕๕ 
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๖.  โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถ มีความรู้  มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการค้นคว้าหาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการท างาน ดังนี ้
               ๖.๑  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆในทุกระดับช้ันมีการมอบหมายภาระงาน ให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารค้นคว้าหาข้อมูลน ามาจัดท าและน าเสนอในช้ันเรียน 
               ๖.๒ จัดบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น ห้องสืบค้นข้อมูล ห้องสมุด ลานวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และความต้องการได้ตลอดเวลา 
          ๖.๓ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีในทุกระดับช้ัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ทักษะพื้นฐานในการเรียนและการปฏิบัติงานโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ ๓ ขึ้นไป 

๗. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรามีการด าเนินโครงการและจัด กิจกรรมดังนี ้
    ๗.๑  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเตรียมความพร้อม 

ท้ังด้านความรู้และทักษะกระบวนการให้นักเรียน ส าหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
การแข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์ และการแข่งขันต่างๆดับเขตพื้นท่ี ระดับภาคและ ระดับประเทศมี  กิจกรรม/โครงการ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้MOUโดยมีการท ด้านการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กับโรงเรียน มีกิจกรรม ครูผู้สอนโดยการอบรมครูและบุคลากรด้านการวัดและ
ประเมินผล และมีการส่งเสริมศักยภาพวิชาการโดย การจัดสอนเสริม 
         ๗.๒ โครงการลด  ๐,ร,มส. และเพิ่มจ านวนนักเรียนให้มีผลการเรียนระดับ ๓  ขึ้นไปทุก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

   ๗.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและ ศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองได้ 
         ๗.๔  ส่งเสริมครูให้ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
         ๗.๕  กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         ๗.๖ กิจกรรมสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
         ๗.๗ พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร การคิดและ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รวมท้ังความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 
         ๗.๘  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ GP  SMTE  และ MLP 
        ๗.๙  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๘. จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ  
             ๘.๑  ทักษะในการวางแผนงาน ด าเนินการตรวจสอบประเมินผลและมุ่งด าเนินการจนบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและมีความสุขความรู้มี ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   กิจกรรมแนะแนวอาชีพจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๓ และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   โดยการให้นักเรียนฝึกตาม
ความสนใจสาธิตและทดลองปฏิบัติการในคาบเรียน กิจกรรมแนะแนว ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติ ความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่องานอาชีพ 
             ๘.๒ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในทุกระดับช้ันเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติ ความพึงพอใจ ความความรู้สึกท่ีดีต่องานอาชีพ 
        ๙. จัดการอบรม ดูแลนักเรียนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ห้องเรียนรายวิชาต่างๆ การท ากิจกรรมของนักเรยีนในภาคเช้าช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ  



๕๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

        ๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏ กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงดนตรีไทย-นาฏศิลป์กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงดนตรีสากล และวงโยธ
วาทิต กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ใน
วันศิลปินแห่งชาติการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูผู้สอนได้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการให้ ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็ม
ความสามารถ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๑.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายกิจกรรม เช่น  จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมหน้าเสาธง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สถาบันชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ในทุก ๆ วันส าคัญ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมรมชุมนุม รับน้อง และน้องส่งพี่เป็นกิจกรรมท่ี
เกิดจากความสนใจของนักเรียน ท่ีมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์กิจกรรมอยู่ค่าย พักแรมเนตรนารี-ยุวกาชาดแต่ละกิจกรรม
เน้นฝึกให้นักเรียน รู้จักการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกนั ช่วยเหลือกัน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเมื่อต้องร่วมกัน
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหา 

๑๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมการตรวจสุขภาพ ช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง
ของนักเรียนทุกคนทุกปีการศึกษา มีการตรวจสอบสภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน การบ พยาบาล ด าเนินการ 
ณรงค์ป้องกันเอดส์และสารเสพติด การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาของกลุ่มสาร การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในรายวิชาพื้นฐานต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ครูผู้สอนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้และทักษะต่างๆให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและรักการออกก าลังกาย กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและ
พัฒนาความสามารถด้านกีฬางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล จากงานฝ่ายบุคลากรของโรงเรียนมี
ระบบการคัดกรองนักเรียนและแนวทางช่วยเหลือนักเรียนเป็นจัดท ารายบุคคล(Strengths and Difficulties 
Questionnaire) โดยจัดการส ารวจศึกษาท้ังหมด ๘ ด้าน โดยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนท่ีมีปัญหารวมท้ังมี
การบันทึกข้อมูลและส่งต่อเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน อ่านใน
แต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดีรู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามประชาธิปไตย กล้า
แสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ ความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ ด้วย
ตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สามารถรู้ เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วผู้เรียนรู้ตระหนักถึงโทษและพิษภัย ต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลัง
กายนักเรียนทุกคนสามารถเล่น อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา มีทัศนคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริตของสังคม รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยท้ังนี้มีผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ ประเมินในด้านต่างๆ จึงส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ันคิดเป็น ร้อยละ  ๘๓.๕๘ มีระดับคุณภาพ   ระดับ  “ยอดเยี่ยม”  

 
โดยมีท่ีมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๐  สูงกว่าค่าเป้าหมายของ

สถานศึกษาที่ก าหนด +๔.๒๙ และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  
๙๙.๕๙  ระดับ “ดีเยี่ยม” ของรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานทุกระดับช้ัน ผลการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ๖๕.๔๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีคะแนนเฉล่ีย



๕๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ร้อยละ ๕๓.๐๓ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าในทุกระดับและสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ (เอกสารอ้างอิงแนบท้าย:
ภาคผนวก ) 
 

๓. โครงการและแผนการพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาได้จัดท าขึ้นที่มีความสอดคล้อง   
         กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ชื่อโครงการหลัก/แผนปฏบิัติการ จ านวน
กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑   
 คุณภาพผู้เรียน 

-โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
-โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
-โครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการประยุกต์ใช้คอมเพื่อ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

(อ้างอิง.. 
เอกสาร
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
สถานศึกษา) 

มาตรฐานที่ ๒  
 กระบวนการบริหารจัดการ 

-โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-โครงการขับเคล่ือนระบบบริหารจัดการ 
-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการประยุกต์ใช้คอมเพื่อ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓   
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
-โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
-โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
-โครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕๘ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลจากกระบวนการบริหารจดัการ 

แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  อัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์  เป้าหมาย  รวมท้ังมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาผ่านกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่  ๑ : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ ๒: เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยพัฒนาระบบเครือข่าย ICT 
เพื่อการจัดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT  
กลยุทธ์ที่ ๓ : สร้างพลังขับเคล่ือนให้มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี โดยยึดหลักโรงเรียนนิติบุคคล และหลัก
ธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่  ๔ : สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ ๕ : จัดกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นไทยท่ีดีงามส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึก/ปลูกฝังวัฒธรรม
ความเป็นไทยท่ีดีงาม 
กลยุทธ์ที่ ๖ : ขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี พัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนผานกระบวนการ
เชิงกลยุทธ์  จัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอคล้องกับมาตรฐานและหลักสูตรของสถานศึกษา  และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
สร้างจิตส านึกทีดี ปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ีดีงาม  คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีภูมิต้านทานในการใช้ส่ือเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง  สังคม  ซึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  มีการปรับปรุงหลักสูตรและการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้รูปแบบระดมสมอง  ผ่านกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  การระดมสมอง กระบวนการคิด  การใช้ปัญหาเป็นฐาน  ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการคิดค านวณผ่านการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ ค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานท้ังด้านวิชาการและการปรับตัวของผู้เรียนให้เกิดความ
พร้อมในการเรียนต่อไป  ดังต่อไปนี้ 

๑. การทดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อ  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    
โดยใช้ข้อสอบท่ีมีมาตรฐาน  มีความเช่ือมั่นและสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง  จากส านักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯ ประสานมิตร  และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) เพื่อใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในทุกปีการศึกษา 
พร้อมน าผลการสอบมาใช้ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนมีการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ห้องเรียน  มีการจัดแผนการเรียนท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังด้านคณิตศาสตร์  



๕๙ 
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วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี และศิลปะ ตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนท่ี
ครบถ้วน 

๒. มีการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนผ่านการทดสอบโดยใช้เครื่องมือเพื่อประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน เขียน   
การส่ือสาร  และการค านวณเพื่อให้ให้ผู้เรียนมีพัฒนา  หากพบนักเรียนทีมีปัญหาทางโรงเรียนมีกระบวนท่ีจะส่งเสริม 
ปรับแก้ไขเพื่อใหผู้้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น  และมีการส่งต่อผ่านระบบดูแลโดยครูที่ปรึกษาและครุผู้สอนแต่ละกลุ่ม
สาระ เพื่อจะได้ร่วมกันประเมินติดตามพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเท่าทันเพื่อนร่วมช้ันเรียนและมีความสุขกับ
การเรียนรู้ต่อไป 

๓. มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่านการเรียนรู้ด้านภาษาท้ังภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ ท้ังรูปแบบ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในระดับพื้นฐานและการใช้ภาษาในรับท่ี
สูงขึ้น  เช่น กิจกรรมการแข่งขันสะกดค า  เปิดพจนานุกรม  ละครส้ัน เล่านิทาน วันภาษาไทย การจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  เช่น กิจกรรมวันส าคัญของภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ    การน าเสนอกิจกรรมหน้าเสาธง 
English Speaking Day  การจัดป้ายนิเทศวันส าคัญกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  ค่ายภาษาอังกฤษ  ค่ายภาษาญี่ปุ่น  ค่าย
ภาษาจีน  กิจกรรมแลกเปล่ียนยาวชนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องจากภายนอก เป็นการส่งเสริมเพิ่มประสบการณ์ในการ
เรียนร่วมเรียนรูก้ันท้ังภายในและนอกโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง 

๔. กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น การเตรียมความพร้อมในใน 
การสอบวัดประเมินระดับชาติ  (O-NET) การสอบ PISA  การสอบเพื่อวัดศักยภาพด้านภาษาในระดับนานาชาติ เช่น  
สอบวัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ( JLPT: Japannese Language proficiency Test )   และ
การทดลอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK :Hanyu Shoiping Kaoshi)  

๕. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีกิจกรรมต่างๆ  (เอกสารอ้างอิงกลุ่มส่งเสริมคุณภาพ 
ผู้เรียน) 

๖. โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี) 

๗. โครงการสร้างเสริมศักย์ภาพผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรม  ค่ายบูรณาการและการอบรม STEM กิจกรรมศึกษา 
แหล่งเรียนรู้  กิจกรรมค่ายทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ   

๘. จัดโครงสร้างหลักสูตร ในการสร้าง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจและความสมัครใจ 
นักเรียน  โดยครูที่ปรึกษาท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวางแผนการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการ
ร่วมคิด  ความร่วมมือของผู้เรียนท่ีครอบคลุมและสอดรับกับความต้องการของผู้เรียน 

๙. โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อ 
สืบค้นหาและสร้างองค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการท างาน  เช่น  การสืบค้นเรียนรู้ด้วยตนเอง  การ
จัดท ารายงาน  การน าเสนองานในระบบสารสนเทศและการส่ือสารกับครูผู้สอนในการพัฒนาส่งเสริมด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

๑๐. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กลุ่มสาระเตรียมความพร้อมผู้เรียนท้ัง 
ด้านความรู้ทักษะกระบวนการให้กับผู้เรียน และพัฒนาความร่วมมือในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนระหว่างครูผู้สอนในการตั้งและก าหนดค่าเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
และระดับกลุ่มสาระ  เพื่อยกระดับให้ผู้เรียนการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีการตกลงความร่วมมือผ่าน
การท า MOU ระหว่างหน่วยงานในระดับอุดมศึกษา  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักย์ภาพท้ังบุคลากรผู้สอนและผู้เรียนให้
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 



๖๐ 
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๑๑. การจัดหลักสูตร  ในการเรียนรู้รายวิชาการงานและอาชีพ และกิจกรรมแนะแนว ให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้ และมีความสามารถในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความสามารถการใช้ทักษะพื้นฐานการ
วางแผนงาน และการปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนได้มีเจตคติ  ความพึงพอใจ และวามรู้สึกท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑๒. จัดกิจกรรมผ่านระบบดูแลนักเรียนท่ีเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เรียน  ผู้ปกครอง และโรงเรียนมี 
การติดตาม  ตรวจสอบ  ช่วยเหลือแก้ไข  และการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ   มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน การดูแลแลนักเรียน
โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา  ผ่านกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้  กิจกรรมหน้าเสาธง และการประชุมประจ าสัปดาห์ของทุกระดับช้ันเรียน 

๑๓. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนได้แสดงศักย์ภาพ  ความสามารถในด้านต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ  
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลป์   ตนตรี  นาฏศิลป์  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัด
กิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ  โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายและจิตสังคม  การตรวจสุขภาพ และจิตอาสา มีการตรวจสอบ 
สภาวะการเจริญเติมโต  การตรวจสุขภาพของนักเรียน  การบริการพยาบาล  การรณรงค์การป้องกันและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคและยาเสพติด  การบริจาคโลหิต  โดยความร่วมมือของกลุ่มงานอนามัย  งานแนะแนว  กลุ่ม
สาระสุขและพลศึกษา  และงานกิจการนักเรยีน มีการจัดระบบคัดกรองดูแลนักเรียนและแนวทางการช่วยเหลือ
นักเรียนรายบุคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูและป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
 
๒. ผลการพัฒนา/การด าเนินงานของสถานศึกษาตามกลยุทธ์ 

๑) การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล ส ร้างวัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนโดยใช้

กระบวนการวิจัย จัดระบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทยและ
แนวพระราชด าริ  พัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษ  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted 
Program : GP) ห้องเรียน SMTE และ โครงการห้องเรียนสามภาษา (Multi Language Program : MLP.) สนับสนุน
และส่งเสริมการผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติ
หน้าท่ี    พัฒนาส่งเสริมการวิจัยช้ันเรียนในการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ  การแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ของบุคลากรและมีการจัดท าแผนโครงการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต ศักย์ภาพของผู้เรียน  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความพร้อม   มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของตนเอง   
  จัดหาอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนและจัดเตรียมส่ือด้านเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น และการจัดการเรียนท่ี
ทันสมัย ห้องปฏิบัติการในทุกกลุ่มสาระฯ   ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้     การจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนเรียนรู้ผ่านโครงงานต่างๆ    และการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Stem  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนในทุกระดับช้ัน  ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม   ในการเรียนรู้
ตลอดหลักสูตร ท้ังความสามารถในการอ่าน  เขียน  ส่ือสาร ด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   มีทักษะการ
ค านวณ  สมรรถนะด้านต่างๆ ตามเกณฑ์ในแต่ละระดับ  รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
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ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม  เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
จากการด าเนินการจัดการเรียนรู้และการด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการและแผนพัฒนาผ่านการขับเคล่ือนตามกล
ยุทธ์ของสถานศึกษา  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  มี
จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓.๐๐  ขึ้นไป  ในทุกกลุ่มสาระวิชา คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๓  เพิ่มขึ้นสูงกว่า
ปีการศึกษา ๒๕๖๑   มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ +๕.๔๕   โดยมีค่าเฉล่ียพัฒนาการ  +๕.๔๕ เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖   มีจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน ๓.๐๐  ขึ้นไป  ในทุกกลุ่ม
สาระวิชา คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๗  เพิ่มขึ้นสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑   มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ +๕.๔๕   โดยมี
ค่าเฉล่ียพัฒนาการ  +๘.๔๐ เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ผลการทดสอบคุณภาพระดับชาติ(O-Net) ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และระดับขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าทุกระดับและสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศทุกรายวิชา    นักเรียนเป็นผู้มีทักษะการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์  ส่ือความ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ร้อยละ  84.44  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง   การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน และอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม คิดเป็น เฉล่ียร้อยละ ๙๘.๒๕  และ ร้อยละ  ๙๗.๘๘ ตามล าดับ   
ผู้เรียนมีการเรียนรู้และสามารถในการสร้างนวัตกรรมท่ีผ่านการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาผ่านการเรียนวิชา IS วิชา
โครงงานฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๙    ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าศึกษาต่อในระดับสูงคิด
เป็นร้อยละ   ๙๘  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ ๙๕ 
เปอร์เซ็นต์ (อยู่ระหว่างการประกาศผลการรับเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ข้อมูล ณ.วันท่ี ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๒)  
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีความจงรักภักดีในสถานบันหลักเน้นการสืบสานงานพระราชด าริ  การมี
ระเบียบวินัย  มีความพอเพียงและคุณลักษณะท้ัง  ๘ ด้าน  และการพัฒนานักเรียนด้านสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๒  และ ร้อยละ ๙๘.๒๕  ซึ่ง
เป็นตามค่าเป้าหมายและสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดตามของสถานศึกษาควบคู่ไปกับการส่งเสริมค่านิยม 
๑๒ ประการ ผู้เรียนมีความตระหนักการอนุรักษ์ภูมิใจในความเป็นไทย  ในสถาบันและการมีส่วนร่วมในการพฒันา
และรักษาธ ารงค์ไว้แห่งความดีงาม  การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด   จิตอาสา  ผ่านการจัด
กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด “โรงเรียนสีขาว”ท่ีได้รับการประเมินผ่านการรับรองใน 
“รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน”  การเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านการจัดการในรูป
ของคณะกรรมการนักเรียน  สภานักเรียน ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีสุขภาพกายท่ีดีไม่เป็นอุป
สรรค์ต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขประสบความส าเร็จในการเรียนและการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้นอย่าง
มีคุณภาพ ดังมีข้อมูลเชิงประจักษ์จากการประเมินด้านต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงกลุ่มงาน ฯ) 
 
๓. จุดเด่น ด้านผลการจัดการศึกษา/คุณภาพผู้เรียน 
 ๑)  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน ประพฤติตนเป็นนักเรียนท่ีดี เป็นลูกท่ีดี มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยโอกาสกว่าตน รักการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มี
สุขนิสัยท่ีดี ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและท างานร่วมกับเพื่อนๆได้ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

๒)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และโรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ี
เสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างหลากหลาย มีโครงงานหลายโครงงานท่ีได้รับรางวัล นักเรียนมีความสุขและ
ภูมิใจในความส าเร็จของตน 
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๓)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารในการเรียนรู้สืบค้น
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖  ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารด้านภาษาท่ี
เกิดจากกระบวนการบริหารจัดการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๙ มีพัฒนาการสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔)  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ เป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงจัดเป็นหนึ่งในโรงเรียนยอดนิยม
ของจังหวัดนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑)  ทักษะการท างาน/รักการท างาน/ทักษะชีวิตในโลกของการส่ือสาร 
๒)  พัฒนาความมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
๓) พัฒนา/สร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือส่ือสารและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในการสืบเสาะหา

ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๔)  สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น 
๕)  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้และน าความรู้ท่ีมีและน าความรู้ประสบการณ์ท่ีมี  ในการสร้างองค์

ความรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
        
๕. แผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
      สถานศึกษาจัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและปฏิบัติการประจ าปี  โครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง  ปลูกฝังอัตลักษณ์ให้แก่ผู้เรียน เป็นค่านิยม
ท่ีนักเรียนพึงปฏิบัติ ผ่านโครงการ/กิจกรรมดังนี ้

๑. โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการขับเคล่ือนการบริหารบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในกลุ่มบริหารงานตาม 
๓. โครงสร้างของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการจัดแบ่งกรอบหน้าท่ี ภาระงานและการติดตามงานอย่างเป็น

ระบบ 
ด้วยระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA  ผ่านการติดตามกระบวนการ  PDCA ท่ีมีคุณภาพ  

๔.  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Gifted Program: GP)  
ห้องเรียน SMTE และห้องเรียนสามภาษา  (Multi Language Program: MLP) 

๕. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  งานพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณลักษณะอัตลักษณ์ท่ี 
สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม  และการส่งเสริมค่านิยม ๑๒  อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

๖. โครงการตามแนวทางพระราชด าริ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และปลูกจิตส านึกและสร้างให้นักเรียนตระหนัก  ให้มีความรักและภาคภูมิใจในศักด์ิศรีของโรงเรียน
และสถาบันหลัก  และสามารถน าหลักการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้อย่างมีคุณภาพรวมท้ัง
สามารถด ารงความเป็นอัตลักษณะเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตอาสา  ต่อส่วนรวมและต่อประเทศชาติ 

๗. จากโครงการ ๕) มีการจัดต้ัง  “ธนาคารหลานย่า”  กิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมเนน้ย้ าให้ความส าคัญแกนักเรียนให้เห็นถึงประโยชน์จากการเก็บออม ผ่านการ
ด าเนินการโดยคณะกรรมการนักเรียน 

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพื่อท่ีเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 



๖๓ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ครูผู้สอน  ให้มีศักยภาพ  ความเช่ียวชาญ และทีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาการความคุณภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิผล 

๙. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีกิจกรรม  ด าเนินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ  ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น    แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สร้างความตระหนัก  มีจิตส านึก และเห็นความส าคัญ รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

๑๐. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าถึงข้อมูล  สารสนเทศ  การเรียนรู้การ 
ใช้ส่ือ  นวัตกรรม ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลท่ีทันสมัย มีการจัดกิจกรรมห้องสมุด ๓ ดี และมี
ชีวิตพร้อมการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มี
มาตรฐานทางการศึกษาสูงขึ้น 

๑๑. โครงการขับเคล่ือนการบริหารบุคลากร มุ่งพัฒนาสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญก าลัง การพัฒนาตนเองและการ 
พัฒนาวิชาชีพด้านองค์ความรู้สมัยใหม่  เพิ่มพูนประสบการณ์ให้เกิดการพัฒนาตนเอง  และภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล  และท่ีส าคัญท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการชั้นเรียนให้ได้ตรง
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา   

๑๒. การส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับโรงเรียนในทุกระดับ  ผ่านการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเป็น 
ตัวแทนนักเรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ  ท่ีเป็นรูปธรรม สภานักเรียนกับการมีส่วนร่วมในการในการก าหนดและ
บริหารจัดการท่ียึดหลักการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและหน้าท่ีพลเมืองท่ีดี   

๑๓. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “โรงเรียนสีขาว” 
๑๔. กิจกรรมหลักการนิเทศภายในท่ีส่งเสริมและเพิ่มทักษะ แลกเปล่ียนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ 

นักเรียน 
๑๕. การส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระ  เพื่อส่งเสริมคุณภาพกระบวนการ 

จัดการเรียนรู้  การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก แก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนผู้เรียนให้สูงขึ้น 
๑๖. พัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการของโรงเรียนให้สอดคล้องและครอบคลุมทุกมาตรฐาน 

การศึกษา ติดตามการด าเนินการให้ครบทุกกลยุทธ์ของโรงเรียนและมีการรายงานผลการด าเนินการในรูปแบบสถิติ  
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและน าฐานข้อมูลท่ีได้  เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการเพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการท างาน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ตามล าดับ  ดังปรากฏผลส าเร็จท่ีมีประสิทธิผล ดังนี้ 
(เอกสารอ้างอิง : กลุ่มงานแผนโครงการ รร.สว.กจ) 
 
 
๖. ข้อมูลแสดงถึงกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลสู่ความส าเร็จเทียบกับค่าเป้าหมายและพัฒนาการ 
 
    ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ : ผลการประเมิน  ระดับ  : ดีเลิศ 
สรุปผลการผลจากการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ 
ในการอ่าน  การเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ การส่งเสริมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามศักยภาพ  
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพบนความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยผ่านกระบวนการท่ี
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบปฏิบัติจริง  การสืบค้น  ผ่านกระบวนการกลุ่ม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ



๖๔ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

จัดการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการที่สูงขึ้น  และการวัดประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๐   ผลการประเมิน
ด้านสรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๔  ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ
ส่ือสารภาษาไทยมีผลการประเมินการตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ  ร้อยละ ๙๙.๕๙ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษาท้ังสองรายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๔  โดยมีพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายเฉล่ียร้อยละ ๑๑.๒๔ ผลการ
ประเมินด้านการส่ือสารความสามารถในการใช้ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น)  คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๙  
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในทุกระดับ และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
      ๑.๑) ตารางแสดงร้อยละ/เทียบระดับพัฒนาการของค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ปีการศึกษา ผลการพัฒนาเปรียบเทียบ

กับค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ค่าเป้าหมาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ๕๐.๖๓ ๕๖.๐๕ ๕๘.๐๑ ๖๕ - ๖.๙๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ๖๕.๐๓ ๖๗.๐๔ ๘๐.๕๘ ๖๕ +๑๕.๕๘ 

เฉล่ีย ๕๗.๘๓ ๖๑.๕๔ ๖๙.๓๐ ๖๕ +๔.๒๙ 
แปลผล :ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
 

แผนภูมิแสดงร้อยละด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับ ๓ ขึ้นไป   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละทางการเรียนวิชาภาษาไทยทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

  

2560 2561 2562



๖๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑.๒) ตารางแสดงร้อยละ/เทียบระดับพัฒนาการของค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

    
๓) ตารางแสดงผลการประเมินเทียบกับค่าเป้าหมาย/ร้อยละพัฒนาการของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ 

 

 
 

๙๔. 

๙๖. 

๙๘. 

๑๐๐. 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ตารางแสดงผลการประเมินเทียบกับค่าเป้าหมาย/ร้อยละพัฒนาการของ
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความในระดับดี 

ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ 

รายการ 
จ านวนนร.

(คน) 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ผลการ
พัฒนา

เป้าหมาย
(ร้อยละ 

๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๑,๒๒๒ ๘๘๕ ๖๙.๓๐ ๖๕ +๔.๓ 
๒.การอ่าน เขียนสื่อความสื่อความระดับดีข้ึนไป ๑,๒๒๒ ๑,๒๑๗ ๙๙.๕๙ ๗๐ +๑๙.๕๙ 
๓.ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้าน
การส่ือสารและด้านการคิด 

๑,๒๓๓ 1,214 ๙๘.๕๔ 80 +๑๘.๕๔ 

รวม/เฉลี่ย ๒,๔๙๙ ๒,๑๐๒ ๘๔.๔๔ ๖๗.๕ +๑๔.๑๔ 
แปลผล :ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนส่ือสารและค านวณร้อยละ ๘๔.๔๔   
สูงกว่าค่าเป้าหมาย :  ดีเลิศ (๔) 

ปีการศึกษา 
 

จ านวน นร.
(คน) 

จ านวน นร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย

สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๒๖๗ ๙๗.๐๑ ๘๐ +๑๗.๐๑ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓  ๑,๒๖๙ ๙๙.๖๙ ๘๐ +๑๙.๖๙ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๒๒๘ ๙๙.๕๙ ๘๐ +๑๙.๕๙ 

เฉลี่ย - ๙๘.๗๖ ๘๐ +๑๘.๗๖ 
แปลผล :ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนส่ือสารและค านวณร้อยละ ๙๙.๕๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  :  ดี (๔) 



๖๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑.๔) ข้อมูลผลการประเมินนักเรียนด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ ดี      
       ขึ้นไป ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

สมรรถนะส าคัญ 

ระดับผลการประเมิน/จ านวน นร.แต่ละ
ระดับ(คน) 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมา

ย 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ ๕ ๖๘๓ ๕๔๕ ๙๙.๕๙ ๘๕ +๑๔.๕๙ 
๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๑๘ ๖๘๕ ๕๓๐ ๙๘.๕๔ ๘๔ +๑๔.๕๔ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๐ ๑๖ ๖๗๑ ๕๔๖ ๙๘.๗๐ ๘๗ +๑๑.๗ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

๐ ๒๔ ๖๘๓ ๕๒๖ ๙๘.๐๕ ๘๖ +๑๒.๐๕ 

๕. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๐ ๔๕ ๖๗๔ ๕๑๔ ๙๖.๓๕ ๘๗ +๙.๓๕ 

รวม ๐ ๑๐๘ ๓,๓๙๖ ๒,๖๖๑ ๔๙๒.๒๓ - +๖๒.๒๓ 
เฉลี่ย - - - - ๙๘.๔๔ ๘๕.๕๐ +๑๒.๔๔ 

แปลผล :ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรคิดเป็นรอ้ยละ ๙๘.๔๔  สูงกว่าค่าเป้าหมาย     :  ดี (๔) 
       

๑.๕) ตารางเปรียบเทียบการประเมินนักเรียนด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษขัน้พื้นฐาน
ความในระดับดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

2560 2561 2562

ปีการศึกษา 
 

จ านวน นร.(คน) 

จ านวน นร.ที่มีผล
การประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย

สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๒๖๓ ๙๖.๗๐ ๘๐ +๑๖.๗๐ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๗ ๑,๒๔๖ ๙๗.๕๗ ๘๐ +๑๗.๕๗ 
๒๕๖๒ ๑,๒๓๓ ๑,๒๑๑ ๙๘.๔๔ ๘๕ +๑๒.๒๕ 

รวม/เฉลี่ย ๓,๘๑๖ ๓,๗๒๐ ๙๗.๔๙ ๘๑.๖๖ +๑๕.๕๗ 



๖๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑.๖) ข้อมูลผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น อื่นๆ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพการประกันฯ) 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ยอดเย่ียม ๑๘๖ - - ๑๔๖ ๑๓๔ ๑๔๓ ๖๐๙ ๔๙.๘๐ 
ดีเลิศ - ๑๗๔ ๑๗๓ - - - ๓๔๗ ๒๘.๓๙ 

ดี - - - - - - - - 
ปลานกลาง - - - - - - - - 
ก าลังพัฒนา - - - - - - - - 

รวม ๑๘๖ ๑๗๔ ๑๗๓ ๑๔๖ ๑๓๔ ๑๔๓ ๙๕๖ ๗๘.๑๙ 
แปลผล :ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารระดับ ดี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๙  สูงกว่าค่าเป้าหมาย     :  ดี (๔) 

 
๑.๗)  ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรด/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
        ในระดับ ๓ ขึ้นไป   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

กลุ่มสาระ/รายวิชา 
จ านวน นร.ทั้งหมด 

(คน) 
จ านวน นร.ที่มีผลการ

เรียน 
ต้ังแต่ ๓ ขึ้นไป(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๗๖๒ ๔๔๒ ๕๘.๐๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๖๒ ๓๓๒ ๔๓.๕๗ 
คณิตศาสตร ์ ๗๖๒ ๒๕๖ ๓๓.๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๖๒ ๓๔๖ ๔๕.๔๑ 
สังคมศึกษาฯ ๗๖๒ ๔๖๙ ๖๑.๕๕ 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป ์ ๗๖๒ ๕๕๗ ๗๓.๑๐ 
พลศึกษา ๗๖๒ ๗๒๓ ๙๔.๘๘ 
การงานอาชีพฯ ๗๖๒ ๔๙๘ ๖๕.๓๕ 

รวม ๖,๐๙๖ ๓,๖๒๓ ๕๙.๔๓ 
แปลผล :ผู้เรียนมีเกรด/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 59.43  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย     
:  หมายเหตุ....(รวมเฉลี่ยทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 



๖๘ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑.๘) ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรด/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓  ขึ้นไป 
                จ าแนกตามกลุ่มสาระ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

กลุ่มสาระ/รายวิชา 
จ านวน นร.ทั้งหมด

(คน) 
จ านวน นร.ที่มีผลการเรียน 

ต้ังแต่ ๓ ขึ้นไป(คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๕๑๕ ๔๑๕ ๘๐.๕๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๑๕ ๓๐๐ ๕๘.๒๕ 
คณิตศาสตร์ ๕๑๕ ๑๙๒ ๓๗.๒๘ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕๑๕ ๓๘๒ ๗๔.๑๗ 
สังคมศึกษาฯ ๕๑๕ ๓๐๗ ๕๙.๖๑ 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๕๑๕ ๓๗๗ ๗๓.๒๐ 
พลศึกษา ๕๑๕ ๕๐๔ ๙๗.๘๖ 
การงานอาชีพฯ ๕๑๕ ๔๓๙ ๘๕.๒๔ 

รวม ๔,๑๒๐ ๒,๙๑๖ ๕๖๖.๑๙ 
เฉลี่ย - - ๗๐.๗๗ 

แปลผล : ผู้เรียนมีเกรด/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ ๓  ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๗  สูงกว่าค่าเป้าหมาย     :  ดี (๔) 
 

 
 

๑.๙) ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     
       ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
ระดับ/คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๖๕.๔๓ ๕๓.๖๐ ๕๖.๔๖ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๘.๑๘ ๓๐.๗๕ ๓๓.๑๔ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๒.๙๐ ๒๔.๗๒ ๒๗.๔๖ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๐๑ ๒๙.๒๒ ๓๐.๑๔ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 

รวม ๑๖๙.๕๒ ๑๓๘.๒๙ ๑๔๗.๒ ๑๔๖.๐๙ ๑๔๕.๑๙ 
เฉลี่ย ๔๒.๓๘ ๓๔.๕๗๒๕ ๓๖.๘ ๓๖.๕๒๒๕ ๓๖.๒๙ 

แปลผล :ผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net) มีค่าเฉล่ียสูงกว่าทุกระดับและสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-6 ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 



๖๙ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 
 
๑.๑๐) ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
         ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

รายวิชา 
ระดับ/คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค 
ระดับ
สพฐ. 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๓.๐๓ ๔๕.๐๐ ๔๗.๓๐ ๔๘.๑๖ ๔๗.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๘๐ ๒๗.๐๙ ๓๐.๓๙ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๔๒ ๒๘.๗๘ ๓๐.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๐.๕๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๗.๐๙ ๓๔.๐๓ ๓๕.๑๑ ๓๕.๔๘ ๓๕.๑๖ 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๑๑ ๒๗.๗๐ ๒๙.๗๗ ๓๑.๑๕ ๓๑.๔๑ 

รวม ๑๙๔.๔๕ ๑๖๒.๖ ๑๗๒.๖๑ ๑๗๖.๕๘ ๑๗๕.๑๑ 
เฉลี่ย ๓๘.๘๙ ๓๒.๕๒ ๓๔.๕๒ ๓๕.๓๒ ๓๕.๐๒ 

แปลผล :ผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net) มีค่าเฉล่ียสูงกว่าทุกระดับและสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 



๗๐ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 
 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามี
ความสามารถในการสร้างนวตกรรม  การใช้เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้ทักษะพื้นฐานมีเจตคติที่
ดีต่อการอาชีพ(IS โครงงาน การงาน สมรรถนะ): ผลการประเมิน  ระดับ  : ดีเลิศ 

สรุปผลการผลจากการบริหารจัดการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
ใหมี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามศักยภาพ  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เปิดการเรียนการสอนในแผนการเรียนท่ีครอบคลุมทุกด้าน เช่น แผนการเรียน
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  แผนการเรียนคณิตฯ-คอมพิวเตอร์ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ  ท้ังใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และยังมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมนักเรียนท่ีมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ห้องเรียน : GP/SMTE/MLP)  การเปิดสอนวิชา IS ท้ังระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาการงานอาชีพฯ ตามกลุ่มสนใจ  แลกิจกรรมชุมนุมท่ี
หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง  เลือกและตัดสินใจบนฐานข้อมูลและความสนใจของตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบปฏิบัติจริง  การสืบค้น  ผ่านกระบวนการกลุ่ม  การส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานท่ี เพื่อฝึกทักษะ  กระบวนการคิดสู่การปฏิบัติของกลุ่มนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เช่น กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  กิจกรรมค่าย STEM กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ท่ีจัด
ท้ังภายในสถานศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และการจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ  ในประเทศและต่างประเทศ     สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการท่ีสูงขึ้น    มีเจตคติต่ออาชีพต่างๆในเชิงบวก 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 



๗๑ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

    
๒.๑) ตารางเปรียบเทียบผลข้อมูลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

 

 
 
๒.๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดี ขึ้นไป 

                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเย่ียม ๘๘ ๑๖๙ ๑๙๙ ๗๑ ๑๓๕ ๑๓๘ ๘๐๐ ๖๕.๔๗ 
ดี ๑๒๑ ๕๒ ๓๖ ๗๗ ๒๑ ๒๔ ๓๓๑ ๒๗.๐๙ 

พอใช้ ๒๔ ๑๖ ๐ ๑๐ ๖ ๐ ๕๖ ๔.๕๘ 
ปรับปรุง ๑๓ ๘ ๒ ๕ ๖ ๑ ๓๕ ๒.๘๖ 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
แปลผล :  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดี ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๖   
              สูงกว่าค่าเป้าหมาย   :  ดี (๔) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ในระดับดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

2560 2561 2562

ปีการศึกษา 
จ านวนนร.

(คน) 

จ านวนนร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับ ดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๓๐๖ ๑๐๐ ๗๐ +๓๐ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ ๑๐๐ ๗๐ +๓๐ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๒๑๐ ๙๘.๙๔ ๗๐ +๒๘.๖๔ 

รวม/เฉลี่ย ๓,๗๘๙ ๙๙.๖๔ ๗๐ +๒๙.๖๔ 
แปรผล :ผลการข้อมูลการประเมินความสามารถในการคดิวิเคราะห์ ฯคิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๙๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย     :  ดี (๔) 



๗๒ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒.๓) ตารางเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 

๒.๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(โรงเรียนคุณธรรม “กตญัญู จิตอาสา ระเบียบวินัย”)      

       ในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเย่ียม ๘๘ ๑๖๙ ๑๙๙ ๗๑ ๑๓๕ ๑๓๘ ๘๐๐ ๖๕.๔๗ 
ดี ๑๕๗ ๖๘ ๓๖ ๘๗ ๒๗ ๒๔ ๓๙๙ ๓๒.๖๕ 

พอใช้ ๑ ๘ ๒ ๕ ๖ ๑ ๒๓ ๑.๘๘ 
ปรับปรุง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
แปลผล : 

ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดี ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒  สูงกว่าค่าเป้าหมาย   :  ดี (๔) 
 
   

100 100 98.94 

50

70

90

2560 2561 2562

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

2560 2561 2562

ปีการศึกษา 
 
จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนนร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๒๒๓ ๙๓.๖๔ ๘๘ +๕.๖๔ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๒๔๖ ๙๗.๘๘ ๘๙ +๘.๘๘ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๑๓๑ ๙๒.๕๖ ๙๒ +๐.๕๖ 
เฉลี่ย - ๑,๒๐๐ ๙๔.๙๔ ๘๙.๖๖ +๕.๐๓ 



๗๓ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒.๕) ข้อมูลผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดี ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
       ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

 
 

 
 

๒.๖) ตารางเปรียบเทียบข้อมูลผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
      (กลุ่มงานสื่อและเทคโนฯ/คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

76.58 
87.79 

50

70

90

2560 2561 2562

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ในระดับดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

2560 2561 2562

ปีการศึกษา 
 

จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนนร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับ ดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ - - - - 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๙๗๕ ๗๖.๕๙ ๗๕.๐๐ +๑.๕๙ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๔ ๑๐๗๘ ๘๗.๗๙ ๗๐.๐๐ +๑๗.๗๙ 

รวม/เฉลี่ย ๒,๔๙๗ ๒,๐๕๓ ๘๒.๑๙ ๗๒.๕๐ +๙.๖๙ 
แปลผล :ผลการประเมินผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวตกรรมในระดับดี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๙  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย   :  ดี (๔) 

ปีการศึกษา 
 

จ านวน นร.
(คน) 

จ านวน นร.ที่มีผลการ
ประเมิน 

ระดับ ดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับ

ค่าเป้าหมาย(ร้อย
ละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๓๐๖ ๑๐๐ ๘๐ +๒๐ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๙๙๗ ๗๘.๓๒ ๗๐ +๘.๓๒ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๒ ๑,๒๐๒ ๙๘.๓๖ ๘๐ +๑๘.๓๖ 

รวม/เฉลี่ย ๑,๑๖๘.๓๓ ๘๙.๖๘ ๘๐ +๑๕.๕๖ 
แปลผล : ผลการประเมินผู้เรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและการสื่อสาร ในระดับดี ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖   
            สูงกว่าค่าเป้าหมาย   :  ดี (๔) 



๗๔ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 

 
 

๒.๗) ตารางเปรียบเทียบผลข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนด้านการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง   
       ท่ีหลากหลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

 
๒.๘) ข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนด้านสุขอนามัยทางกายและจิตสังคม(ข้อมูลด้านสุขภาพ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน/ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเย่ียม ๑๙๔ ๑๘๓ ๑๗๒ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๑๔ ๙๑๒ ๗๔.๖๓ 
ดี ๔๑ ๔๒ ๓๔ ๒๕ ๒๒ ๒๔ ๑๘๘ ๑๕.๓๘ 

พอใช้ ๑๑ ๒๐ ๓๑ ๑๔ ๒๑ ๒๕ ๑๒๒ ๙.๙๘ 
ปรับปรุง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐. 

รวม ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑๒๒๒ ๑๐๐  
แปลผล :ผลการประเมินผู้เรียนด้านด้านสุขอนามัยทางกายและจิตสังคมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๑  สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  :  ยอดเย่ียม (๕) 
 

100 100 98.94 

50

100

2560 2561 2562

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
(กลุ่มงานสื่อและเทคโนฯ/คอมพิวเตอร์) 

ในระดับดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

2560 2561 2562

ปีการศึกษา 
 

จ านวนนร.
(คน) 

 
จ านวนนร.ที่มีผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๑,๓๐๖ ๑,๓๐๖ ๑๐๐ ๘๘ +๑๒ 
๒๕๖๑ ๑,๒๗๓ ๑,๒๗๓ ๑๐๐ ๘๙ +๑๑ 
๒๕๖๒ ๑,๒๒๔ ๑,๒๒๔ ๑๐๐ ๙๑ +๙ 

รวม/เฉลี่ย ๓,๘๐๓ ๓,๘๐๓ ๑๐๐ ๘๙.๓๓ +๑๐.๖๗ 
แปลผล :ผลการประเมินผู้เรียนด้านการยอมรับการอยู่ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  สูงกว่าค่าเป้าหมาย     :  ดี (๔) 



๗๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒.๙) ตารางแสดงข้อมูลผู้เรียนที่มีใช้แหล่งเรียนรู้สืบค้น  ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้อื่นในและนอก       
       สถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

แหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่ใช้(คน)/ระดับชั้น 
รวม 

คิดเป็น 
ร้อยละ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ห้องสมุด ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ 
๑,๒๒๒ ๑๐๐ 

ห้องปฏิบัติการภาษา ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
ห้องคณิตศาสตร์ ๗๐ ๑๔๓ ๙๘ ๓๖ ๓๕ ๑๖๓ ๕๔๕ ๔๔.๖๐ 
ห้องศิลปะ ดนตรี  
นาฎศิลป ์

๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ 
๑,๒๒๒ ๑๐๐ 

ห้องสังคมฯ ๑๐๘ ๒๔๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๕๓ ๒๘.๘๙ 
ห้องภาษาไทย ๑๗๕ ๗๑ ๐ ๐ ๑๖๘ ๐ ๔๑๔ ๓๓.๘๘ 
สวนพฤษศาสตร์ ๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๖๓ ๑๖๘ ๑๖๓ ๑,๒๒๒ ๑๐๐ 
เกษตร  คหกรรม  งาน
ช่าง 

๒๔๖ ๒๔๕ ๒๓๗ ๑๓๗ ๐ ๗๒ 
๓๑๖ ๒๕.๘๖ 

รวม ๒,๐๗๕ ๒,๑๗๔ ๑,๗๕๗ ๑,๑๕๑ ๑,๒๑๑ ๑,๒๑๓ ๘,๙๖๐  
ร้อยละท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ ๘๔.๓๕ ๘๘.๗๓ ๗๔.๑๔ ๗๐.๖๑ ๗๒.๐๘ ๗๔.๔๒ ๗๓.๓๒ ๗๖.๘๐ 
 
๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net)  

๑) ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
ระดับ/คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๖๕.๔๓ ๕๓.๖๐ ๕๖.๔๖ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๘.๑๘ ๓๐.๗๕ ๓๓.๑๔ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 

คณิตศาสตร์ ๓๒.๙๐ ๒๔.๗๒ ๒๗.๔๖ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๐๑ ๒๙.๒๒ ๓๐.๑๔ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 

รวม ๑๖๙.๕๒ ๑๓๘.๒๙ ๑๔๗.๒ ๑๔๖.๐๙ ๑๔๕.๑๙ 
เฉลี่ย ๔๒.๓๘ ๓๔.๕๗๒๕ ๓๖.๘ ๓๖.๕๒๒๕ ๓๖.๒๙ 

 
           
  



๗๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒)  ข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการผลประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net)  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

 
ระดับ 

ระดับ/คะแนนเฉล่ีย 
ภาษาไทย คณิตฯ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ 
โรงเรียน ๖๔.๙๖ ๖๕.๔๓ ๓๖.๙๔ ๓๒.๙๐ ๔๐.๔๓ ๓๓.๐๑ - - ๓๐.๒๒ ๓๘.๑๘ 
จังหวัด ๕๓.๐๒ ๕๓.๖๐ ๒๘.๔๙ ๒๔.๗๒ ๓๕.๐๐ ๓๐.๑๔ - - ๒๗.๖๗ ๓๐.๗๕ 
เขตพื้นท่ี ๕๖.๒๓ ๕๖.๔๖ ๓๑.๑๕ ๒๗.๔๖ ๓๖.๔๒ ๓๐.๑๔ - - ๒๘.๙๑ ๓๓.๑๔ 
สพฐ. ๕๕.๐๔ ๕๕.๙๑ ๓๐.๒๘ ๒๖.๙๘ ๓๖.๔๓ ๓๐.๒๒ - - ๒๙.๑๐ ๓๒.๙๘ 
ประเทศ ๕๔.๔๒ ๕๕.๑๔ ๓๐.๐๔ ๒๖.๗๓ ๓๖.๑๐ ๓๐.๒๒ - - ๒๙.๔๕ ๓๓.๒๕ 
พัฒนาการ
ระดับประเทศ 

+๐.๗๒ -๔.๑๑ -๕.๘๘ - +๓.๘ 

พัฒนาการ
ระดับรร. 

+๐.๔๗ -๔.๐๔ -๗.๔๒ - +๗.๙๖ 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

๑๐.๒๙ ๖.๑๗ ๒.๗๙ - ๔.๙๓ 

      
       ๓) ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net) 
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
ระดับ/คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๘.๙๖ ๔๐.๓๐ ๔๒.๒๐ ๔๓.๐๒ ๔๒.๒๑ 

คณิตศาสตร ์ ๓๓.๑๔ ๒๒.๘๑ ๒๕.๖๔ ๒๕.๖๒ ๒๕.๔๑ 

วิทยาศาสตร์ ๓๔.๔๘ ๒๗.๓๙ ๒๘.๕๑ ๒๙.๔๐ ๒๙.๒๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๙.๘๙ ๓๔.๔๘ ๓๕.๖๙ ๓๖.๑๐ ๓๕.๗๐ 

ภาษาอังกฤษ ๓๑.๑๓ ๒๖.๐๔ ๒๗.๗๗ ๒๘.๙๗ ๒๙.๒๐ 

รวม ๑๘๗.๖ ๑๕๑.๐๒ ๑๕๙.๘๑ ๑๖๓.๑๑ ๑๖๑.๗๒ 

เฉลี่ย ๓๗.๕๒ ๓๐.๒๐๔ ๓๑.๙๖๒ ๓๒.๖๒๒ ๓๒.๓๔๔ 

 
  



๗๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
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๔) ข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการผลประเมินการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-Net)  
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

 
ระดับ 

ระดับ/คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย คณิตฯ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ 
โรงเรียน ๕๓.๐๓ ๔๘.๙๖ ๓๗.๘๐ ๓๓.๑๔ ๓๔.๔๒ ๓๔.๔๘ ๓๗.๐๙ ๓๙.๘๙ ๓๒.๑๑ ๓๑.๑๓ 
จังหวัด ๔๕.๐๐ ๔๐.๓๐ ๒๗.๐๙ ๒๒.๘๑ ๒๘.๗๙ ๒๗.๓๙ ๓๔.๐๓ ๓๔.๔๘ ๒๗.๗๐ ๒๖.๐๔ 

เขตพื้นที่ ๔๗.๗๕ ๔๒.๒๐ ๓๐.๗๒ ๒๕.๖๔ ๒๙.๙๗ ๒๘.๕๑ ๓๕.๓๔ ๓๕.๖๙ ๒๙.๖๕ ๒๗.๗๗ 
สพฐ. ๔๘.๑๖ ๔๓.๐๒ ๓๑.๐๔ ๒๕.๖๒ ๓๐.๗๕ ๒๙.๔๐ ๓๕.๔๘ ๓๖.๑๐ ๓๑.๑๕ ๒๘.๙๗ 

ประเทศ ๔๗.๓๑ ๔๒.๒๑ ๓๐.๗๒ ๒๕.๔๑ ๓๐.๕๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๑๖ ๓๕.๗๐ ๓๑.๔๐ ๒๙.๒๐ 
พัฒนาการ

ระดับประเทศ 
-๕.๑ -๕.๓๑ -๑.๓๑ ๐.๕๔ -๒.๒ 

พัฒนาการ
ระดับรร. 

-๔.๐๗ -๔.๖๖ ๐.๐๖ ๒.๘ -๐.๙๘ 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

๖.๗๕ ๗.๗๓ ๕.๒๘ ๔.๑๙ ๑.๙๓ 

  
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 
กลยุทธ์ท่ี  ๓ : สร้างพลังขับเคล่ือนให้มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี  
กลยุทธ์ท่ี  ๔ : สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักโรงเรียนนิติบุคคล และหลักธรรมาภิบาล จัดท าโครงสร้างการ
บริหารและพรรณนางาน จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน จัดท ามาตรฐานและภาระงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง จัดระบบการนิเทศการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ PA Coaching 
(Peer Assist Coaching) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบให้ยั่งยืน พัฒนาระบบโรงเรียน
ประจ าแบบ Public School สร้างภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการ และภาคีเครือข่ายทางวิชาการท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award 
: TQA) ฯลฯ 

ผู้บริหารได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียน วัฒนธรรมองค์กร แผนกลยุทธ์ น ามาวิเคราะห์ภาพรวม
แล้ว ด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค (SWOT) ตามกระบวนการจัดท า
แผนกลยุทธ์ จนกระท่ังก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ/งาน/กิจกรรม จัดท าโครงสร้างการบริหาร
และพรรณนางาน ให้ตอบสนองการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหาร 
ตามความสามารถและความสมัครใจ 
ส่งเสริมให้ครูแต่ละกลุ่มสาระจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนรู้ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สนับสนุนการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยการแจกแบบ
ประเมินพหุปัญญาให้แก่ครูทุกคนได้ท าการส ารวจนักเรียน  
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สนับสนุนให้ครูจัดท าโครงการสอนในแต่ละภาคเรียนเพื่อให้ครูได้ออกแบบภาระงานให้ผู้เรียนได้เหมาะสมและมีความ
หลากหลายรวมถึงการแนะน าให้ครูมอบหมายภาระงานท่ีเป็นแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สนับสนุน
ให้ครูมีเวลาได้ศึกษาและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนโดยจัดให้มีกิจกรรมโฮมรูมทุกวัน สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในช้ันเรียน  รวมถึงการสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 
ท้ังในและนอกสถานท่ีรวมถึงการอบรมออนไลน์ท่ีหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น และการมอบหมายภาระงานท่ีตรงตาม
ความสามารถของครู 
ผลการพัฒนา/การด าเนินงานของสถานศึกษาตามกลยุทธ์ 

๑)  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  เป้าหมาย  สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน 
นโยบายปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ   

๒)  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีเฉพาะท่ีต้องส่งเสริม ผ่านกระบวนการตามกลยุทธ์  ๖  กลยุทธ์ ท่ีใช้ขับเคล่ือน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

๓) สถานศึกษามีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   แผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ  ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน ทันสมัยน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ ด าเนินการอย่าง
มีระบบ มีการจัดการเกี่ยวกับสภาแวดล้อมทางกายภาพ  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่
เรียนรู้และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
 ๔)  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และรับผิดชอบร่วมกัน 
 ๕)  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมมาภิบาลและแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

๖)  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และความร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย  สถาบันอุดมศึกษา  

๗)  การบริหารจัดการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)   โรงเรียนบริหารจัดการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย(Stake Holder) ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการนักเรียน เปิดช่องทางการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเครือข่าย Social Network ส่งผล
ให้สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๘) สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ  
ต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผ่านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
(OBECQA)  ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
       ๓.  จุดเด่น 
            ๑) จุดเด่นด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  สถานศึกษาจัดบรรยากาศรอบบริเวณได้ร่มรื่นมีมุมพักผ่อนใต้ร่มไม้ มีสวนพฤกษศาสตร์ระหว่าง
อาคารเรียน มียามรักษาความปลอดภัยตลอดวัน มีห้องปฏิบัติการทางภาษาคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ เพียงพอ
กับจ านวนผู้เรียนท่ีเข้าไปเรียนรู้ตามตารางเรียนภายใต้โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
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ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา 
           ๒) จุดเด่นด้านการประกันคุณภาพภายใน 
           ต้นสังกัดและสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการประกนัคุณภาพภายในมีการประเมินผลตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
       ๔. จุดควรพัฒนา 

๑) โรงเรียนต้องมีการพัฒนาในแหล่งสืบค้นของนักเรียนให้มีเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกับทาง ครู
ชุมชนในท้องถิ่น และมีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านการคิด แก้ปัญหา พร้อมท้ังการน าเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ และประเมินผลงานของนักเรียนทุกครั้งเพื่อน าผลท่ีประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  เพื่อให้
นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียน 
      ๒) ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นสากลเพื่อสามารถปรับตัวให้
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรม อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการบันทึกและ
รายงานผลการด าเนินงานเพื่อน ามาใช้เปรียบเทียบน ามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนางาน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

๔) ส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามชุมชนต่างๆ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ี
หลากหลายตามความสนใจของนักเรียนและจัดท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ จัดให้แต่ละห้องเรียนมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
      ๕. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑)  โครงการขับเคล่ือนทีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) 
๒)  โครงการพัฒนางานงบประมาณและแผนงานฯ(กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงาน

บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ  กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ควบคุมภายใน)  

๓)  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
๔) แผนโครงการขับเคล่ือนให้มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี โดยยึดหลักโรงเรียนนิติบุคคล และหลัก

ธรรมาภิบาล  
๕) การบริหารจัดการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)   โรงเรียนบริหารจัดการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย(Stake Holder) 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ท่ี ๒ : เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยพัฒนาระบบเครือข่าย 
ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT  
กลยุทธ์ท่ี ๓ : สร้างพลังขับเคล่ือนให้มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี โดยยึดหลักโรงเรียนนิติบุคคล และ
หลักธรรมมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์ท่ี ๕ : จัดกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นไทยท่ีดีงามส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึก/ปลูกฝังวัฒนธรรม
ความเป็นไทยท่ีดีงาม 
กลยุทธ์ที่ ๖ : ขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
กระบวนการพัฒนา  

๑. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการตรวจ 
สุขภาพร่างกายกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ด าเนินการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข  

๒. จัดกิจกรรมทดสอบความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเกร็ดความรู้ 
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยหน้าเสาธงมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา โดยกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษาและงานอนามัย ของโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดบอร์ดป้ายนิเทศให้ความรู้และข้อมูลสุขภาพ
แก่นักเรียน  จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์  

๓. จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเส่ียงให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ  
๔. จัดกิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (การเยี่ยมบ้าน) ผ่านระบบการคัดกรอง เพื่อให้ผู้ปกครองและครู 

ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน  ให้นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งหาก
พบว่านักเรียนตกอยู่ในภาวะเส่ียง ครูและผู้ปกครองจะได้ช่วยกันหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขให้นักเรียนปลอดภัยจาก
ภาวะเส่ียงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๕. จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรม 
การกีฬาและการออกก าลังกาย ส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรีไทยดนตรีสากล ดุริยางค์ นาฎศิลป์ โดยครูฝึกซ้อม
นักเรียนช่วงเช้า เย็น และในช่ัวโมงชุมนุม นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น จัดนิทรรศการทางวิชาการ จัดแสดงความสามารถทางศิลปะ และ
ดนตรีในกิจกรรมวันภาษาไทย วันคริสต์มาส พิธีเปิดกีฬาภายใน วันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ใน
งานพิธีต่างๆของโรงเรียน จัดส่งนักเรียนไปแข่งขันทักษะด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ได้รับรางวัลด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีหลายประเภทท าให้นักเรียนมีความสุขท่ีได้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีกีฬา เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ จิตอาสาช่วยน้องในท้องถิ่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระสังฆราช  ความเสียสละ รู้จักการท างานกับผู้อื่นและโครงการห้องเรียนสีขาว  ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการท่ี สพฐ. ก าหนดไว้ โดยการฝึกมารยาท ร้องเพลงชาติ 
สวดมนต์จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมและประเมินคุณลักษณะท่ีพึงป ระสงค์ของนักเรียนเป็นรายบุคคลจาก
คณะกรรมการการประเมินท่ีได้รับการแต่งต้ังจากโรงเรียนท่ีประกอบไปด้วยหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกภาคเรียน  
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๗. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม   การ 
สอบธรรมศึกษา กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับราชวงศ์ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดี
งามด้านคุณธรรมแก่นักเรียนเพื่อห่างไกลยาเสพติด เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ท่ีดีของครู เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  

๘. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกับชุมชน ค่ายอาสานักเรียนผู้ด้อยโอกาสเพื่อ
สร้างความมีจิตสาธารณะ  ความเสียสละ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น 

      ๙. ด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดมีการจัดนิทรรศการอ่าน  ใน ๘ กลุ่มสาระ จัดมอบรางวัลส าหรับ
ยอดนักอ่าน รางวัลหนังสือเล่มโปรดกิจกรรมยอดนักอ่าน การบริการยืม-คืนหนังสือ   แข่งขันการเปิดสารานุกรมไทย  
การใช้ห้องสมุด The one Book E-Library ให้บริการหนังสืออ่านฟรี ผ่านสมาร์ทโฟน ผ่านระบบเครือข่าย Internet  
นอกนั้นยังจัดอินเตอร์เน็ตไว้ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและมีหนังสืออย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ท้ังในห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระอย่างเพียงพอ 

     ๑๐.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน แทรกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผู้สอนได้ส่งเสริมความสามารถในการคิดด้วยการท าโครงงาน  นักเรียนศึกษาเรื่องท่ีตนสนใจ  ศึกษาท้ังงานกลุ่ม
และงานเด่ียว มีการส่งนักเรียนเข้าประกวด แข่งขันโครงงาน ระดับเขตพื้นท่ีและ ระดับภาคนอกจากนั้นโรงเรียนยงัมี
การจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๕ ซึ่ง
นักเรียนได้มีการพฒันาแนวความคิด การฟัง และส่ือสาร รวมถึงการแก้ปัญหาในเรื่องท่ีตนเองสนใจ 

      ๑๑. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะทางภาษา
สืบค้นข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะต่างๆ เช่น การฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และต้ังค าถาม และสามารถน าความรู้มาแลกเปล่ียนกับเพื่อน 
น าเสนองานด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในลักษณะงานกลุ่ม งานคู่ และงานเด่ียว นอกจากนั้นยังจัดส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการทุกทักษะท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโรงเรียนได้จัด
ประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้เรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระฯ 
สนับสนุนให้นักเรียนท าโครงงาน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและน านักเรียนทุกระดับช้ันไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและต่างจังหวัด    ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้และจากส่ิงต่างๆ จากนั้นจึง
น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๑๒. โรงเรียนให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มท่ี  จัดห้องเรียนพิเศษส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในห้องเรียน GP (Gifted Program) ห้องเรียน SMTE  และจัด
ห้องเรียนพิเศษส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศในห้องเรียน MLP (Multi-language 
Program) จัดให้มีห้องศูนย์ปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ห้องเรียน 
ต่อเช่ือมอินเทอร์เน็ตทุกเครื่อง เป็นการเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียนและเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
หลากหลายส าหรับผู้เรียนจัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ าและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้า
รับการทดสอบระดับชาติ 

๑๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  โรงเรียนได้ด าเนินการวางแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  วางแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้ระบบการบริการจัดการท่ี
มีคุณภาพเกิดข้ึนตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ผ่านการใช้แผนปฏิบัติการของโรงเรียน สามารถตรวจสอบและใช้
แผนเพื่อการพัฒนางานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ  มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นตอนโดยมีการ
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วางแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน มีกระบวนการติดตามตรวจสอบท่ีเป็นระบบ  ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึงล าดับขั้นตอน
ในการท างานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  ท่ีส าคัญดังนี้ 

๑๓.๑ กระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระและครูแต่ละกลุ่มสาระมีแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาส่งเสริม
ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาผ่านกระบวนการ  กิจกรรม  วิธีการ  เทคนิคกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนท่ีการใช้
กระบวนการเสริมแรง  การกระตุ้นให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด  แผนการวัดประเมินผล  เครื่องมื อท่ีใช้ในการ
สนับสนุนการประเมินผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน  เกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสม  ท่ีผ่านการวางแผนไว้เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียน (เอกสารอ้างอิง..สรุป
บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ) โดยมีกระบวนการแนะน า  ตรวจสอบและการประเมินผล
อย่างเป็นระบบ  มีการสรุปรายงานเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการท่ีเกิดจากการบริหารจัดการช้ันเรียนของครูผู้สอน  ท่ีเป็น
ขั้นตอน  เป็นระบบ และสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  ส่งผลให้ผลการคุณภาพผู้ เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับ ๓  ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๖๕ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย และมี
คะแนนพัฒนาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕.๔๕   และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖   ระดับ ๓  ขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๗๗  สูงกว่าตามค่าเป้าหมาย และมีคะแนนพัฒนาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘.๔๐  
 ๑๓.๒ ศักยภาพความพร้อมบุคลากรด้านผู้สอนท่ีการบริหารท่ีเพียงพอ  ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  มีความ
สอดคล้องกับความรู้ประสบการณ์  มีการบริหารจัดการเรื่องบุคลากรในการวางแผนการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี
สอนในแต่ละระดับ  รายวิชาท่ีเหมาะสม  ครูมีความพร้อมด้านการวางแผนในการจัดท าแผนการสอนโครงการสอน  
และการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๙๖  และอยู่ในระดับคุณภาพ 
“ยอดเยี่ยม”  ครูมีผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานท่ีมีต่อการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๗๘  อยู่ในระดับคุณภาพ  “ดีเลิศ” ครูมีการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การแก้ปัญหาใน
ช้ันเรียน  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  การแก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียน  และการส่งเสริมด้านคุณลักษณะ คิด
เป็นร้อยละ ๙๕.๖๒ อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” 

๑๓.๓ การจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี  ห้องปฏิบัติการท่ีส าคัญ   เช่น ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระ  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ  เคมี  ฟิสิกส์    ห้องเรียนพิเศษ  GP  MLP  ห้องปฏิบัติการ
ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น) ห้องปฏิบัติการและสืบค้นคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด
โสตทัศนูปกรณ์  เป็นต้น   ท้ังนี้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการอุปกรณ์เทคโนโลยี  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส่ืออินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่าย  สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี   

๑๓.๔ มีกระบวนการส่งต่อและการช่วยเหลือดูแลนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนรู้และด้านความประพฤติการ
ปรับตัว  ทุนการศึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียน  และด้านอื่น ๆ ผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือต้ังแต่ครูท่ีปรึกษาประจ า
ช้ันเรียน   ระดับช้ันปี ท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ(ข้อมูลอ้างอิง..  รายงานนักเรียนท่ีมีปัญหาผลการเรียน  ของ
กลุ่มงานวิชาการ) 

๑๓.๕ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบต่อเนื่องเป็นระบบ  ตามสาย
บังคับบัญชางานตามโครงสร้าง มีล าดับขั้นตอนและช่วงก าหนดเวลาตามปฏิทินปฏิบัติงาน  มีกระบวนการติดตามท่ี
สะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย  น าผลท่ีได้รับสรุปเป็นภาพรวมเพื่อประกอบเป็นข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการส่งผลท าให้เกิดประสิทธิผลของงานท่ีมีคุณภาพและมีความถูกต้องครบถ้วน 

๑๓.๖  กระบวนการติดตามผลการบริหารจัดการตามข้อ ๙.๕ ผ่านคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องลงสู่ผู้ปฏิบัติ  มี
การนิเทศติดตาม  กระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ  การสร้างกลุ่ม PLC เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ท าให้สามารถน าข้อมูลย้อนกลับท่ีมา
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ีสูงขึ้นและมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่ างเป็นรูปธรรม  เช่น  การแก้ปัญหา



๘๓ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

นักเรียนติด ๐  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  การขาดความรับผิดชอบภาระงานท่ีมอบหมาย  การเข้าช้ันเรียน  
การวัดและประเมินผลท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละรายเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ในทุกด้านท่ียั่งยืนและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

๑๓.๗  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างปฏิสัมพันธ์ของครูผู้สอนกับนักเรียน  โดยการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  รวมท้ังวิธีการประเมินท่ีต่างกันด้วยกระบวนการหรือเครื่องมือ
ท่ีหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการตนเอง  และสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขและมีทัศนคติท่ีดีต่อ
รายวิชาท่ีเรียนและครูผู้สอน  สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน 

๑๓.๘  ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อบริหารจัดการช้ันเรียน  ครูและบุคลกรมีศักย์
ภาพละความสามารถในการเข้าถึง  การใช้ส่ือผ่านระบบเครื่องข่ายเพิ่มขึ้น  การใช้สืบค้นเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้  ศึกษา
เพิ่มเติม  การส่ือสารท่ีทันสมัย  การแสวงหาส่ือท่ีมีความแปลกใหม่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
กระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้ท่ีมากขึ้น  ครู ผู้สอนมีการจัดท าส่ือผ่านเครือข่ายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาและเป็น
ทางเลือกในการเรียนรู้จากการประเมินติดตาม  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  

๑๓.๙ สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนท่ีเป็นจัดและสนับสนุนให้เป็นเครือข่ายในการสร้าง
เสริมประสบการณ์และโอกาสแก่ผู้เรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง(เอกสารอ้างอิง...แหล่งเรียนรู้) 

๑๓.๑๐  ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์  จากกระบวนการตามข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๙ ปี
การศึกษา  ๒๕๖๒  มีจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “๐”  คิดเป็นร้อยละ   เมื่อเทียบกับข้อมูลในปีการศึกษา  
๒๕๖๑ ท่ีมีจ านวน นร.ท่ีทีผลการเรียน“๐”  ซึ่งมีแนวโน้ม ลดลง และส่งผลต่ออัตราการจบของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๑๕ และ ๑๐๐    
ตามล าดับ         
       ๒.  ผลการพัฒนา/การด าเนินงานของสถานศึกษาตามกลยุทธ์ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนท่ีได้เข้าโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล การจัดการศึกษาเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (O-NET) มีค่าคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าในทุกระดับ  และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มากกว่า 
๙๕ % สามารถ เข้ า ศึกษาในมหาวิทยา ลัยของรั ฐบาลท่ีมี ช่ื อ เ สียง ไ ด้  เ ช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น และสามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ีหลากหลาย เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ เป็น
โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงจัดเป็นหนึ่งในโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดซึ่งในภาพรวม โรงเรียนสามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้เป็นท่ีน่าพึงพอใจ คือ นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งดูได้จาก การท่ีนักเรียนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตท่ีดี มีความสมบูรณ์ มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและพัฒนาสังคม  มีทักษะ
การเรียนรู้ การส่ือสาร ทักษะทางสังคม การปรับตัวให้เหมาะสม เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม   จิตสาธารณะ และจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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 ๓. จุดเด่น 
๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและโรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ี

เสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างหลากหลาย มีโครงงานหลายโครงงานท่ีได้รับรางวัล นักเรียนมีความสุขและ
ภูมิใจในความส าเร็จของตน 

๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

๓)  นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเป็นจ านวนมากเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
        ๔. จุดควรพัฒนา 

๑)  ทักษะการท างาน/รักการท างาน/ทักษะชีวิตในโลกของการส่ือสาร 
๒)  พัฒนาความมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

        ๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
            ๑) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปัจจุบันนี้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-Net) ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ทุกกลุ่มสาระวิชา    มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ  แต่ยังมีกลุ่มสาระวิชาหลักส่วนใหญ่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ ๕๐% ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีจะพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ 

๒)  การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เน้นความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ท้ังในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันในโรงเรียน 

๓) พัฒนายกระดับคุณภาพครูผู้สอนสู่ความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยี
หลากหลาย มีความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง      มี
ทักษะความสามารถในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน มีความรู้ ทักษะ การวัดประเมินผลท่ี
หลากหลาย มีความสามารถในการส่ือสาร การใช้ภาษาอังกฤษ และครูคือบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

๔) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่พัฒนาระบบการเรียนรู้ “โลกไร้พรมแดน” ผ่าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย โซเชียล ระบบเน็ทเวิร์ค และอื่นๆ จัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เกิดสภาพ “บรรยากาศแห่งวิชาการและการเรียนรู้” ส่งเสริมการจัดนิทรรศการ  การ
ประกวดแข่งขันทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนความรู้ 

๕) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังในส่วนของ
โรงเรียน ครู และนักเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นองค์กรระดับสากล โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ใน
การให้ความช่วยเหลือ แลกเปล่ียนทางวิชาการ ครูผู้สอนและนักเรียน สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในต่างประเทศ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านการประเมินคุณภาพวิชาการในระดับนานาชาติ  สถานศึกษาผ่านการประเมินระดับชาติ
และนานาชาติสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับ
เดียวกัน ได้แก่ ความร่วมมือกับ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ สร้าง
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  เครือข่ายโรงเรียนในฝัน  เครือข่ายโรงเรียน
มาตรฐานสากล  เครือข่ายโรงเรียนในฝัน  เป็นต้น 
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๖)  อบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความสามารถของครูผู้สอนในเรื่องจัดท างานวิจัยเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนสร้างบรรยากาศทางวิชาการ บรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน รวมถึงสถานท่ีต่างๆ ให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ สนามกีฬา เพื่อจัดและพัฒนา
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบและดียิ่งขึ้นเพื่อสนองต่อการเรียนรู้ตามธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปปัจจัยที่มผีลต่อการพัฒนาเพื่อน าไปการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์   
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓-๕ ปี)   และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา   สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนว
ทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา/คุณภาพผู้เรียน 
     ๑) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรักและภาคภูมิใจใน
สถาบัน ประพฤติตนเป็นนักเรียนท่ีดี เป็นลูกท่ีดี มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยโอกาสกว่าตน รักการเรียนรู้ด้วยการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี มีสุขนิสัยท่ีดี ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและ
ท างานร่วมกับเพื่อนๆได้ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
    ๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน และโรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ท่ีเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างหลากหลาย 
มีโครงงานหลายโครงงานท่ีได้รับรางวัล นักเรียนมี
ความสุขและภูมิใจในความส าเร็จของตน 
แต่ยังมีบางกลุ่มสาระท่ียังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
   ๓) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
   ๔)  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ เป็นโรงเรียนท่ี
มีอัตราการแข่งขันสูงจัดเป็นหนึ่งในโรงเรียนยอดนิยมของ
จังหวัดนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 

 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา/คุณภาพผู้เรียน 
๑) ทักษะการท างาน/รักการท างาน/ทักษะชีวติในโลก
ของการส่ือสาร 
๒) พัฒนาความมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
๓) พัฒนา/สร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือส่ือสาร
และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในการสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
๔) สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาก
ยิ่งขึ้น 
๕) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้และน าความรู้ท่ี
มีและน าความรู้ประสบการณ์ท่ีมี  ในการสร้างองค์
ความรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างนวตกรรม สามารถน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๖. พัฒนายกระดับการวัดประเมินและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อประเมินผู้เรียนให้เกิดความ
สอดคล้องและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
๗. ผลการสอบวัดประเมินคุณภาพระดับชาติ( O-NET) 
คะแนนเฉล่ียยังต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ บางรายวิชา 
 

 
  



๘๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑)  จุดเด่นด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สถานศึกษาจัดบรรยากาศรอบ
บริเวณได้ร่มรื่นมีมุมพักผ่อนใต้ร่มไม้ มีสวน
พฤกษศาสตร์ระหว่างอาคารเรียน มียามรักษาความ
ปลอดภัยตลอดวัน มีห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ เพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียนท่ีเข้าไปเรียนรู้ตามตารางเรียนภายใต้
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
๒)  จุดเด่นด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพภายในมีการประเมินผลตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑)  โรงเรียนต้องมกีารพัฒนาในแหล่งสืบค้นของนักเรียน
ให้มีเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกับทาง ครู ชุมชน 
และมีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรยีนใน
ด้านการคิด แก้ปัญหา พร้อมท้ังการน าเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ และประเมินผลงานของนักเรียนทุกครั้งเพื่อน าผล
ท่ีประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในการเรียน 
๒)  ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยควบคู่
กับการส่งเสริมความเป็นสากลเพื่อสามารถปรับตัวให้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ และ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการบันทึกและ
รายงานผลการด าเนินงานเพื่อน ามาใช้เปรียบเทียบ
น ามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนางาน โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
๔)  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียนตามชุมชนต่างๆ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ี
หลากหลายตามความสนใจของนักเรียนและจัดท า
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ จัดให้แต่ละห้องเรียนมีเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



๘๘ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 
๓.กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑) นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานและโรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ท่ี เ สริ ม ทักษะความ เป็ น เ ลิ ศทาง วิ ช าก ารอย่ า ง
หลากหลาย มีโครงงานหลายโครงงานท่ีได้รับรางวัล 
นักเรียนมีความสุขและภูมิใจในความส าเร็จของตน 
๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
๓) นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
จ านวนมากเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 

 
๓. กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑)  ทักษะการท างาน/รักการท างาน/ทักษะชีวิตในโลก
ของการส่ือสาร 
๒)  พัฒนาความมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
๓)  การพัฒนาจิตส านึกด้านการเป็นจิตอาสาและความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
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โครงการ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๒.๑  โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๑  โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  

              -  แผนพัฒนาการยกระดับความสามารถในการอ่าน เขียนการส่ือสารและการค านวณ  เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีทักษะในการคิดค านวณเพิ่มข้ึนท้ังนี้ผลการประเมินทักษะด้านการค านวณของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์และค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

๒.๒  โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๒  โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  
                 -  แผนพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีต้ังไว้  โดยเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
และส่งเสริมกระบวนการวัดประเมินผลท่ีความเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน   

๒.๓  โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๓  โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
             -  แผนพัฒนาส่งเสริมทักษะพื้นฐาน  ด้านอาชีพ  และการท างานท่ีดีมีความคิดร้างสรรค์  การสร้าง
นวัตกรรมด้วยตนเอง  
 ๒.๔   โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๔ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
      - แผนพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
เพื่อพัฒนาผลการทดสอบให้มีค่าเฉล่ียในแต่ละรายวิชาสูงขึ้นโดยมีเป้าหมายให้มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ๕0  และมี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าในทุกระดับ 

๒.๕   โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๕  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
            -   แผนการพัฒนาครูผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  การจัดการช้ันเรียน การสร้างกระบวนการ
คิด  เทคนิคกลวิธีการสอนและการวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  การให้
ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ข้อมูลย้อนกลับเพื่อมุ่งพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพให้สูงขึ้นและ
มีประสิทธิผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.๖.  โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๖  โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
     -  แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(OBECQA)  ในการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบและมี
คุณภาพและยั่งยืน 
     - แผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อให้การด าเนินการจัด
การศึกษาท่ีทุกฝ่ายให้ความส าคัญและร่วมมือเพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน  มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับท้ังในชุมชนและสังคมเพิ่มข้ึน 

๒.๗. โครงการ/แผนพัฒนาล าดับท่ี ๗  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและโครงการตามแนวทางพระราชด าริ    
     -  แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีจิตส านึก  รักษ์ความเป็นไทย  สร้างจิตส านึกท่ีดีและมีส่วนร่วมใน
อนุรักษ์มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดี  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชด าริ 
      - แผนการพัฒนาเทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  การสืบค้น  พัฒนาแนวคิดในกระบวนการท างานของผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับแก่ผู้เรียนท่ีสนใจและมีความหลากหลายท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองตรง
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
  



๙๐ 
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ส่วนที่ ๕ 
ภาคผนวก 

- แผนภาพการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ด้วยรูปแบบ Model  ตามกระบวนการ PDCA  สู่คุณภาพ
มาตรฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

- ผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
- ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการขับเคล่ือนการคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- ข้อมูลเอกสารอ้างอิงผ่านระบบ QR-Code   กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียนข้อมูลรางวัลความส าเร็จบุคลากรของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เรื่อง  การก าหนดค่า

เป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เรื่องการก าหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาปีการศึกษา   ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

- ตารางตรวจสอบความสอดคล้องข้อมูลเกณฑ์ค่าเป้าหมายรายมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกัน
คุณภาพฯ  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา “SAR” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์  กาญจนบุรี 

-  ตารางแสดงจ านวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ GP. และ SMTE   ในการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

- ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

แผนภาพการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ด้วยรูปแบบ Model 
ตามกระบวนการ PDCA  สู่คุณภาพมาตรฐาน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
  



๙๒ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
ผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๙๔ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๙๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๙๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๙๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๙๘ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๙๙ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 



๑๐๐ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๑๐๑ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๑๐๒ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 

  



๑๐๓ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
เพื่อใช้ส าหรับการอ้างอิงประกอบการประกันคุณภาพภายในถานศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 

ท่ี ช่ือเอกสาร แหล่งท่ีมา/กลุ่มงาน/

งาน 
ใช้อ้างอิงมฐ.ประเด็น

หลักข้อที ่
รหัส

เอกสาร 
QR code 

1 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ  ปี
การศึกษา2562 

กลุ่มงานแผนงานฯ   มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.1 ข้อ 1 

001  

 
 

โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มทักษะการ
เรียนรู ้
   - ภาษาไทย 

   - คณิตศาสตร์ 
   - ภาษาต่างประเทศ 

   - ห้องสมุดโรงเรียน 

พร้อมสรุปรายงานผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ภาษาไทย 

-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาต่างประเทศ 

-ห้องสมุด   

002  

 

สถิติการใช้ห้องสมุด งานห้องสมุด 003  

 
 

สอบวัดความรู้คณิตศาสตร์(TEDET) กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

004  

 
 

โครงการหอ้งเรียนพเิศษสาม
ภาษา (MLP) 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

005  

 
 

 
 
  



๑๐๔ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี ช่ือเอกสาร แหล่งท่ีมา/กลุ่มงาน/

งาน 
ใช้อ้างอิงมฐ.ประเด็น

หลักข้อที ่
รหัส

เอกสาร 

QR code 

2 โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
-คณิตศาสตร์ 
-วิทยาศาสตร์ 
พร้อมสุปรายงานผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-คณิตศาสตร์ 
-วิทยาศาสตร์   

มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.1 ข้อ 2 

006  

 

กิจกรรมการเรียนโครงงาน
วิชาการ โครงงานอาชีพ และIS 

งานวิชาการ 007  

 
 

3  สรุป รายงานโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

งานแผนงานฯ 
 
 
 
 
 
 

มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.1 ข้อ 3 

008  

 
 

สรุปโครงการห้องเรียนสีขาว งานห้องเรียนสีขาว 
 
 
 
 
 
 

009  

 
 

โครงการห้องเรียน GP/ SMTE งานห้องเรียนพิเศษ 
GP/SMTE 

 
 
 
 
 

010  

 
 

4  สรุปผลกิจกรรม โครงการ
ทางด้านเทคโนโลยี 

กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.1 

 ข้อ 4 

011  

 
 



๑๐๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี ช่ือเอกสาร แหล่งท่ีมา/กลุ่มงาน/

งาน 
ใช้อ้างอิงมฐ.ประเด็น

หลักข้อที ่
รหัส

เอกสาร 

QR code 

5 เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
รร.สว.กจ. 

งานหลักสูตร มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.1 ข้อ 5 

012  

 
 

สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/ผลการจัดการศึกษาราย
ภาค/รายปี 

งานวัดผลฯ 013  

 
 

6 โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้การงานอาชีพ พร้อมสรุป
รายงานผลกิจกรรม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.1 ข้อ 6 

014  

 
 

7 สรุปผลโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

งานคุณลักษณะฯ มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.2 
ข้อ 1 

015  

 
 

คู่มือผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 

งานคุณลักษณะฯ 016  

 
 

แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน
พร้อมสรุปผล 
 
 
 
 

 

งานคุณลักษณะฯ 017  

 
 



๑๐๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี ช่ือเอกสาร แหล่งท่ีมา/กลุ่มงาน/

งาน 
ใช้อ้างอิงมฐ.ประเด็น

หลักข้อที ่
รหัส

เอกสาร 

QR code 

สรุปแบบประเมินคุณลักษณะฯ
นักเรียนรายบุคคล 

งานคุณลักษณะฯ 018  

 
 

สรุปกิจกรรมค่ายคุณธรรม.1,ม.4,  
วันส าคัญทางศาสนา ,กิจกรรม
สอบธรรมศึกษา 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

019  

 
 

สรุปผลกิจกรรมนักเรียนท้ังใน
และนอกสถานศึกษา 

งานกิจการนักเรียน 020  

 
 

แบบรายงานกิจกรรมและวัน
ส าคัญต่างๆท้ังภายนอกและ
ภายในโรงเรียนพร้อมสรุปผล 

งานกิจการนักเรียน 021  

 
 

8 กิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- กลุ่มงานส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียนและ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
- กลุ่มงานเกียติภูมิ
สถาบัน 
-งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.2 
ข้อ 2 

022  

 

 
  



๑๐๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 

ท่ี ช่ือเอกสาร แหล่งท่ีมา/กลุ่มงาน/

งาน 
ใช้อ้างอิงมฐ.

ประเด็นหลักข้อที่ 
รหัส

เอกสาร 

QR code 

9 กีฬาภายใน กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 

มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.2 
ข้อ 3 

023  

 
 

กิจกรรมประชาธิปไตยใน 
โรงเรียน 
 

กลุ่มกิจการนักเรียน 024  

 
 

โครงการแลกเปล่ียนนักเรียน
ไทย-ญี่ปุ่น 
 

กลุ่มสาระภาษาต่าง 
ประเทศ 
 

025  

 
 

10 สรุปผลกิจกรรมต่างๆ งาน
อนามัยโรงเรียน 

งานอนามัยโรงเรียน มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 
1.2 
ข้อ 4 

026  

 
 

สรุปผลการประเมิน EQ งานแนะแนว 027  

 
 

11 โครงการพัฒนางาน แผนงาน
และสารสนเทศ 

-งานแผนงานฯ 
-งานสารสนเทศ

โรงเรียน 

มฐ 2 ตัวบ่งช้ี 
2.1 

028  

 
 



๑๐๘ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี ช่ือเอกสาร แหล่งท่ีมา/กลุ่มงาน/

งาน 
ใช้อ้างอิงมฐ.

ประเด็นหลักข้อที่ 
รหัส

เอกสาร 

QR code 

วารสารโรงเรียน -งานประชาสัมพันธ์ 029 

 
 

12 โครงการขบัเคล่ือนระบบ
บริหารจดัการ 

 

- สรุปรายงานการ
บริหารงานโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
- บันทึกการประชุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

มฐ 2 ตัวบ่งช้ี 
2.2 

030  

 

13 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการวิจัย 

-พัฒนางานหลักสูตร 

-จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

-จัดท าตารางการเรียนการสอน 

-งานวิชาการ 
-งานหลักสูตร 

-งานวิจัยในช้ันเรียน 

มฐ 2 ตัวบ่งช้ี 
2.3 

031  

 
14 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

งานบุคคล มฐ 2 ตัวบ่งช้ี 
2.4 

032  

 
 

อบรมพัฒนาครูเพื่อขอมีหรือ
เล่ือนวิทยฐานะ 

 

งานบุคคล 033  

 
 

15 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และ
อาคารสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

งานอาคารสถานท่ี มฐ 2 ตัวบ่งช้ี 
2.5 

034  

 
 
 
 

 
  



๑๐๙ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี ช่ือเอกสาร แหล่งท่ีมา/กลุ่มงาน/

งาน 
ใช้อ้างอิงมฐ.

ประเด็นหลักข้อที่ 
รหัส

เอกสาร 

QR code 

16 โครงการพัฒนาแผนงานและ
สารสนเทศ 

 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มฐ 2 ตัวบ่งช้ี 
2.6 

035 

 
 

เว็บไซต์เผยแพร่โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน 036  

 
 

17 โครงการพัฒนาและยกระดับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

มฐ 3 ตัวบ่งช้ี 
3.1 

037  

 
 

โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรโครงการห้องเรียน
พิเศษ  
MLP 

กลุ่มงาน MLP 038  

 
 

กิจกรรมชุมนุมต่างๆ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

039  

 
 

 โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 040  

 
 



๑๑๐ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี ช่ือเอกสาร แหล่งท่ีมา/กลุ่มงาน/

งาน 
ใช้อ้างอิงมฐ.

ประเด็นหลักข้อที่ 
รหัส

เอกสาร 

QR code 

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

กลุ่มสารากรเรียนรู้
การงานอาชีพ 

041 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้าน
ทักษะคอมพิวเตอร์ 

งานคอมพิวเตอร์ 042 

 
 

18 โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

งานคอมพิวเตอร์ มฐ 3 ตัวบ่งช้ี 
3.2 

043  

 
 

19 แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ Student  
Learner 
 

งานวิชาการ มฐ 3 ตัวบ่งช้ี 
3.3 

044  

 
 

กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เช่น ติว O-NET / ติว
ความรู้ 

งานวัดผล 045  

 
 

เอกสาร Best Practice การ
จัดการเรียนรู้เชิงบวก Active 
Learning โดยการสอนแบบ ESAP 
 

งานวิชาการ 046  

 

เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

047  

 



๑๑๑ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี ช่ือเอกสาร แหล่งท่ีมา/กลุ่มงาน/

งาน 
ใช้อ้างอิงมฐ.

ประเด็นหลักข้อที่ 
รหัส

เอกสาร 

QR code 

20 วิจัยในช้ันเรียน งานวิจัย มฐ 3 ตัวบ่งช้ี 
3.4 

048 

 
 

โครงการสอน/แผนการสอน งานวิชาการ 049  

 
 

ข้อสอบวัดผลประจ าหน่วยการ
เรียนรู/้กลางภาค/ปลายภาค 

งานวัดผล 050  

 
 

21 การนิเทศภายใน งานวิชาการ มฐ 3 ตัวบ่งช้ี 
3.5 

051  

 
 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ 

งานวิชาการ 052  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
ข้อมูลรางวัลความส าเร็จบุคลากรของสถานศึกษา 

 
ท่ี รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร 
๑ รางวัลคุรุสดุดี (ผู้บริหารสถานศึกษา) คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ 
๒ ทุนการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับ

นานาชาติ 
 Thailand TESOL Internationnal Conference ๒๐๑๙ 

สพฐ. 

๓ รางวัลทุนการศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนนานาชาติ 
ประเทศญี่ปุ่น  

หน่วยพัฒนาครู บ.ไทยพลับช่ิง 
ซิสเต็ม  จ ากัด 

๔ ครูผู้สอนระดับเหรียญทองการกล่าวสุทรพจน์  “งานนิทรรศการ
เวทีศักย์ภาพ” โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สพฐ. 

๕ รางวัลครู “ครูดีศรีนครินทร์” กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 

๖ เกียรติบัตร ครู” Thai  Master  Trainer  กระทรวงศึกษาธิการ 
๗ รางวัลประเภท “ครูผู้สอนดีเด่นด้านการสอน” สพม.๘ 
๘ ทุนโครงการ SAKURANETWORK ๒๐๑๘ จ.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น 
๙ โลห์รางวัล “โรงเรียนครูผู้น าการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”  
สถาบันส่งเสริมการเรียนสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๐ โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ (OBECQA)  ของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

สพฐ. 

 
ข้อมูลรางวัลความส าเร็จของผู้เรียน 
 

ท่ี รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร 
๑ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองอันดับท่ี ๒ “การพูดสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตกรรม ฯ 
ระดับชาติ 

๒ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองอันดับท่ี ๒  “การพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ”ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม ฯ 

ระดับชาติ 
๓ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ ๑ “การทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษ” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตกรรม ฯ 
ระดับชาติ 

๔ รางวัลการประกวดหนังส้ัน”โครงการ “WOW YOUNG ENERGY 
SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS  

กระทรวงพลังงาน 



๑๑๓ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร 
๕ รางวัลชนะเลิศการประกอบโครงสร้างสะพานไม้เชิงวิศวกรรม  ม.ราชภัฎนครปฐม 
๖ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

“การประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 
งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตกรรม ฯ 
ระดับชาติ 

๗ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   
“การแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม ฯ 

ระดับชาติ 
๘ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

“การแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” 
งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตกรรม ฯ 
ระดับชาติ 

๙ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง 
 “การแข่งขันการท าอาหารคาวหวาน” ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปีท่ี ๑-๓ 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม ฯ 

ระดับชาติ 
๑๐ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง  

“การประกวดมารยาทไทย”ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตกรรม ฯ 
ระดับชาติ 

๑๑ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง “การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพร” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม ฯ 

ระดับชาติ 
๑๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง “การแข่งขันนาฎศิลป์

ไทยอนุรักษ์” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม ฯ สพม.๘ 

๑๓ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง “การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพร” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม ฯ สพม.๘ 

๑๔ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง “การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

กระทรวงพลังงาน 

๑๕ รางวัลชนะเลิศ “การประกอบโครงสร้างสะพานไม้เชิงวิศวกรรม” ม.ราชภัฎนครปฐม 
๑๖ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

“ การประกอบโครงสร้างสะพานไม้เชิงวิศวกรรมด้วยไม้ไอศกรีม” 
ม.เกษตรวิทยาเขตก าแพงแสน 

๑๗ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ “การแข่งขันความรู้ทางการประมง” ม.เกษตรวิทยาเขตก าแพงแสน 
๑๘ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   

“การประกวดมารยาทไทย” ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓” 
งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตกรรม ฯ 
ระดับชาติ 

๑๙ นักเรียนได้รับรางวัล “เด็กท่ีมีความประพฤติดีมีค่านิยม” เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

๒๐ การประกวดคลิปสร้างสรรค์”ชีวิตด้ีดี” เข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย 
Study@Ramkhamhaeng SEAson ๒ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



๑๑๔ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร 
๒๑ รางวัลรองชนะเลิศ “แบดบินตันประเภทชายคู่” กีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
๒๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “กีฬาเทควันโดหญิง”  

นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี ๔๐  
การกรีฬาแห่งประเทศไทย 

๒๓ รางวัลชนะเลิศอันดับ๑ ประจ าภูมิภาคตะวันตก “การแข่งขัน
ทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งท่ี ๗ (Physics Battle “๗”)  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ม.เกษตรวิทยาเขตบางเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

๖) มีความรู ้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 
  



๑๑๖ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี  

เร่ืองการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา   ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียนการสื่อสารและการคดิค านวณ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ดีเลิศ 

 
ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดี 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ ดีเลิศ 

๕)มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดี 

๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม ดีเลิศ 
๒.๒มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม ดีเลิศ 
๒.๓ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ดี ดี 
๓.๑จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี ดี 

 



๑๑๗ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๕๖๑ 

 
มาตรฐานการศึกษา :  ผลการประเมินระดับคุณภาพ  : ดี 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ๒๕๖๒ 

 
มาตรฐานการศึกษา :  ผลการประเมินระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 
  



๑๑๘ 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องข้อมูลเกณฑ์ค่าเป้าหมายรายมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกัน 
คุณภาพฯ  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา “SAR” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

ค่า
เป้าหมาย 

ข้อมูล การตรวจสอบ  
 
ข้อเสนอแนะ ร้อยละ ระดับ ๒๕๖๒ 

 
SAR 

สอดค
ล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน   ๔(ดีเลิศ)    ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
(ประเด็นพิจารณาหลัก) 

       

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียนการ
ส่ือสารและการคิดค านวณ 

๗๐ ๔ ๔ 84.44   ยอดเย่ียม 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๗๐ ๔ ๔ ๙๘.๙๔   ยอดเย่ียม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๖๕ ๓ ๗๐/๔ 
 

๘๘.๒๒   ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๗๐ ๔ ๘๐/๕ 
 

 
๘๘.๙๕ 

  ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๖๕ ๓ 65/๔ ๖๕.๑   ดีเลิศ 

๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

๗๐ ๔ ๘๐/๕ ๙๖.๑๒   ยอดเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        
๑)การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดเรียกว่า(ประเด็นพิจารณา
ย่อย) 

๙๐ ๕ ๙๒/๕ 
 

๙๒.๕๖   ยอดเย่ียม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ๓ ๘๕/๕ 
 

๑๐๐   ยอดเย่ียม 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๙๐ ๕ ๙๑/๕ ๑๐๐   ยอดเย่ียม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๙๐ ๕ ๙๐/๕ ๘๓.๗๒   ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

  ๔(ดีเลิศ     

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

 ๔ ๔ ๔   ดีเลิศ 



๑๑๙ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

ค่า
เป้าหมาย 

ข้อมูล การตรวจสอบ 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

ร้อยละ ระดับ ๒๕๖๒  
SAR 

สอดค
ล้อง 

ไม่
สอดคล้

อง 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 ๔ ๔ ๔   ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๔ ๔  
๔ 

  ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ๔ ๔ ๙๕.๗๘ 
๔ 

  ยอดเย่ียม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๔ ๔  
๔ 

  ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

 ๔ ๔ ๔   ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓(ดี)    ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ๓ ๕ ๕   ยอดเย่ียม 

๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 ๔ ๔ ๔   ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ๓ ๓ ๔   ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ๓ ๔ ๔   ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 ๓ ๓ ๔   ดีเลิศ 

หมายเหตุ... เกณฑ์ร้อยละและเกณฑ์ระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งช้ีแบ่งระดับ(เอกสารอ้างอิง..เกณฑ์ มฐ.ของสว.กจ.กฉ ๖ 
ส.ค.๖2  (ระดับคะแนน/ร้อยละ แต่ละประเด็นหลัก มีค่าระดับต่างกัน ศึกษารายละเอียดแต่ละข้อ) 
เกณฑ์ระดับคุณภาพการประเมินภายใน 
   ระดับ ๕ ยอดเย่ียม       เทียบระดับคุณภาพท่ีเป็นร้อยละ  แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
   ระดับ ๔ ดีเลิศ   ระดับ ๓ ดี   ระดับ ๒ ปานกลาง   ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 



๑๒๐ 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ GP. และ SMTE   ในการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
แหล่งเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้/ครั้ง/
ระดับช้ัน 

รวม ร้อยละ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า    ๓๐   ๓๐ ๒.๔๕ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

๓๖ ๓๖ ๓๕ ๓๐ ๒๙  
๑๖๖ 

๑๓.๕๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

   ๓๐ ๒๙ ๒๐ 
๗๙ 

๖.๔๖ 
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ๑  ๓    ๔ ๐.๓๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๕    ๓ ๒ ๑๐ ๐.๘๒ 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม    ๓๐ ๒๙ ๒๐ ๗๙ ๖.๔๖ 
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๓๖ ๓๖     ๗๒ ๕.๘๙ 
ค่ายโบราณคดี (ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธน)  
โรงแรมโกลเด้นโกลด์ จ.นครราชสีมา 

 ๓๕ ๓๕    
๗๐ 

๕.๗๓ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๓๖ ๓๕     ๗๑ ๕.๘๑ 
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา    ๒๙   ๒๙ ๒.๓๗ 
พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย ์     ๒๙  ๒๙ ๒.๓๗ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา     ๒๙  ๒๙ ๒.๓๗ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (เตาปฏิกรณ์ปรมาณู
เพื่อการวิจัย) 

     ๒๔ 
๒๔ 

๑.๙๖ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
 ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

     ๒๔ 
๒๔ 

๑.๙๖ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
 ศูนย์ฉายรังสีอาหาร จ.ปทุมธานี 

     ๒๔ 
๒๔ 

๑.๙๖ 
เข่ือนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   ๓๕    ๓๕ ๒.๘๖ 
บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม      ๒๕ ๒๕ ๒.๐๕ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๑๕ ๙ ๖    ๓๐ ๒.๔๕ 
หอดูดาวแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ        
พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า  จ . เ ชี ย ง ใ ห ม่  แ ล ะ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

   ๒๙ ๒๙ ๒๕ ๓๐ ๒.๔๕ 

ศูนย์การศึกษา KX-Knowledge Xchange    ๓   ๑๖๖ ๑๓.๕๘ 
งานเกษตรก าแพงแสน (แข่งขัน) ๓   ๑๔ ๒  ๗๙ ๖.๔๖ 
       ๔ ๐.๓๓ 



๑๒๑ 
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๑๒๒ 
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