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ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ฉบับนี้เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
ท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  
ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ท่ีได้ก าหนดระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา   
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท้ัง ๓  มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
รวมทั้งน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผย
รายงานต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

    ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  พ่อแม่  ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะครูและนักเรียน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการจัดการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนทุกคนเป็นคนท่ีมีคุณภาพ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

                                                                               
            

                                                        (นายพีระวัตร    จันทกูล)             
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self-Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
              โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ต้ังอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๕ ต าบลน้ าชุน                                    
 อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๑๐  โทรศัพท์๐๕๖-๘๒๔๓๐๐,๐๕๖-๘๒๔๕๔๔  
โทรสาร ๐๕๖-๘๒๔๓๐๐  E–mail  Phetchabun@Kanchanapisek.ac.th ,  
Website  http://www.kanchanapisek.ac.th  Facebook   https://www.facebook.com/kcnpb/  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ   เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทประจ าและไป-กลับ เปิดสอนต้ังแต่ ระดับมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑-๖   เนื้อที่ ๑๙๑ ไร่  ๕๗  ตารางวา   โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ๑๐ จังหวัด  ได้แก่เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์  แพร่ น่าน  พะเยา และเชียงราย   
             ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา  มีบุคลากร  ๗๑ คน นักเรียน ๓๒๓  คน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลการการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔    ดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม :ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม 

อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  มีปัจจัยสนับสนุนโดยทางสถานศึกษาได้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ทุกมาตรฐาน โดยก าหนดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ๒๕๖๔  หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)    
 
 

http://www.kanchanapisek.ac.th/
https://www.facebook.com/kcnpb/
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โดยจัดใหม้ีหลักสูตรท่ีเปิดจัดการเรียนการสอน  ๓  หลักสูตร  ได้แก่ ๑) หลักสูตรยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศ   
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี  ๒) หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียน  สสวท.  ๓) หลักสูตรห้องเรียนกีฬา (โครงการห้องเรียนกีฬา สพฐ.) 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีการจัดโครงการ 
และกิจกรรมในระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ  
ทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
โดยด าเนินการโครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ได้ก าหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน    
โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้วยการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการบริหารงาน KCNPB  MODEL ในการบริหารโครงการ  และกิจกรรมในโรงเรียน 
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P-D-C-A ) ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  และเป็นแบบอย่างได้   จากผลการด าเนินงานโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี ๑   
คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ     
           ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย จนคุณภาพผู้เรียนบรรลุ 
เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้และมีแนวโน้มดีขึ้น มีผลงานช้ินงาน  โครงการ หรือกจิกรรม 
ท่ีเกิดจากความคิดและการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน  มีระบบการบริหารและจัดการท่ีส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านครบทุกกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างได้  มีการใช้ระบบเทคโนโลยี 
และสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอน จนท าให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  รู้ศักยภาพและเข้าใจตนเอง   กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้คิดและได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบและสถานการณ์ท่ีหลากหลาย มีการพัฒนารูปแบบวิธีสอนท่ีสามารถ 
น าไปเป็นแบบอย่างได้  มีเทคนิควิธีการตรวจสอบและประเมินความรู้ของผู้เรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียน และน าผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น 

            ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ๑) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
คิดเป็น  ท าเป็น ปฏิบัติตนตามแนวทางค่านิยมไทยพื้นฐาน  ส่งผลให้คุณลักษณะของผู้เรียน บรรลุตามปรัชญา  
และวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย : เทิดทูนสถาบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัยและให้เกียรติ 
 ๒) ผู้เรียนมีความโดดเด่นการกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล โครงการห้องเรียนกีฬา (สพฐ.) 
ส่งผลให้ได้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันมากมายท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ   
เป็นท่ีประจักษ์  
          ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ๑ ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ด้วยการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการบริหารงาน KCNPB  MODEL ในการบริหารโครงการและกิจกรรมในโรงเรียน 
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P-D-C-A ) ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
    ๒) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เปิดโอกาสและให้เกียรติแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  ซึ่งเป็นไปตามระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     
          ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 ๑) ครูผู้สอนทุกคน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน 
วิทยฐานะต าแหน่ง  ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ   
 ๒) ครูผู้สอนทุกคน  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงโดยมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียน อย่างต่อเนื่อง 
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จุดควรพัฒนา 
           ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นเพื่อใหม้ีคุณภาพต่อเนื่อง  
               ๒) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด  คิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  
มีการใช้กระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน  และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
             ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
                -  สถานศึกษาควรมีการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นบริเวณโดยรอบของสถานศึกษา 
หรือความสามารถพิเศษของผู้ปกครองท่ีจะสามารถเชิญมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้แก่ผู้เรียน  โดยท าการอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา 
          ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
 ๑) ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก  (Active Learning ), มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC )เพื่อพัฒนางาน ฯลฯ  
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าผลของงานวิจัย 
นั้นไปพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคม 
            ๑. การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
รูปแบบการบริหารงาน KCNPB  MODEL  
               โดยก าหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ด้วยการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการบริหารงาน KCNPB  MODEL ในการบริหารโครงการและกิจกรรม 
ในโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P-D-C-A )  เป็นนวัตกรรม
ทางการบริหารเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา  สู่การพัฒนาสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สถานศึกษา “มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู คุณภาพของผู้บริหาร และคุณภาพของ
โรงเรียน  สู่ความเป็นเลิศสร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ก้าวสู่มาตรฐานสากล” ส่งผลให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา  บรรลุตามเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพ   
(Quality School) ซึ่งเป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนา  
ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย   ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู และผู้บริหาร  
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             ๒.  กิจกรรมตามโครงการที่ด าเนินการร่วมกับทางกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Best Practice) ที่ประสบผลส าเร็จและด าเนินการเรียบร้อย   
ประกอบด้วย ๓ โครงการหลักที่ส าคัญ   ดังนี้    
             ๑) โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี   
โดยมีกิจกรรมย่อยตา่งๆ ดังนี้  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active-STEM Education   การพัฒนาหลักสูตรห้องเรียน STI  ( KPCROBOTIC )   
การพัฒนาทักษะการปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์   การพัฒนาการวัดและประเมินผล (คลังข้อสอบ)  
การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยของนักเรียน  การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยครู   
การพัฒนาทักษะบูรณาการศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ (เบญจวิถีสู่พอเพียง)  การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครู 
และนักเรียน  : เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์  การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน ระดับชาติ    
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   การท า MOU สร้างเครือข่ายในระดับกลุ่มฯ   
             ๒) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
โดยมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้   การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สู่ความเป็นนักนวัตกรเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษา    การพัฒนาศักยภาพของครู ถอดบทเรียน (Best Practice) สู่ความเป็นนักนวัตกร 
เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา   และ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Symposium)   
              ๓)โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี      
การจัดอบรมพัฒนาครูออนไลน์ “Thailand Education พัฒนาครูสู่การสอนยุค New Normal”     
ซึ่งทุกโครงการ ข้างต้นได้พฒันางานอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นแบบอย่างได้ 
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                              ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

  เรื่อง บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR)   
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฏกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา   
ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑    โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
        เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณการศึกษา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษาให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

      ท้ังนี้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ฉบับนี้    ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เมื่อวันท่ี   ๑   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงประกาศให้ใช้ต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันท่ี   ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

         ( นายจงรัก    เกตแค)   
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

                           ส่วนที่ ๑   
      ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  

    ๑.ข้อมูลท่ัวไป   
 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ต้ังอยู่เลขท่ี ๙๙/๙ หมู่ ๕ ต าบลน้ าชุน 
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๑๐  โทรศัพท์๐๕๖-๘๒๔๓๐๐ 
,๐๕๖-๘๒๔๕๔๔  โทรสาร ๐๕๖-๘๒๔๓๐๐  E–mail  Phetchabun@Kanchanapisek.ac.th  Website  
http://www.kanchanapisek.ac.th  Facebook   https://www.facebook.com/kcnpb/  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทประจ าและไป-กลับ  เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑-๖  เนื้อที่ ๑๙๑ ไร่  ๕๗  ตารางวา โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ๑๐ จังหวัด 
ได้แก่เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  พะเยา และเชียงราย 
 
ตราประจ าโรงเรียน รัศมีเหนือพระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง พระปรมาภไิธยย่อ ภ.ป.ร.  
                         อยู่ใต้พระมหามงกฎเป็นสีเหลืองทอง แถบโบว์สีน้ าเงินตัดขอบสีเหลืองทอง 
                          มีช่ือเต็มของโรงเรียนว่า “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์”  
                          ตัวอักษรสีเหลืองทอง ใต้พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 
 
อักษรย่อโรงเรียน กภ.พช. 
ค าขวัญโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
ปรัชญาโรงเรียน สร้างวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าวิชา  สามัคคี  ภักดชีาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
คติพจน์โรงเรียน อก ต   ทุก กฏ    เสยฺ โย  (ความช่ัวไม่ท าเสียเลยดีกว่า) 
สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน – ทอง 
น้ าเงิน    หมายถึง  องค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทย 
ทอง      หมายถึง   สีประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
                        มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน    ต้นราชพฤกษ์ 
อัตลักษณ์   “สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
เอกลักษณ์   เบญจวิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย : เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ 
 

http://www.kanchanapisek.ac.th/
https://www.facebook.com/kcnpb/


๒ 
 

 

    วิสัยทัศน์     
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู 
สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
    

 พันธกิจ   
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
พัฒนาคุณลักษณะตามเบญจวิถี โดยใช้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 

เป้าประสงค์หลัก   
 

นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล เทิดทูนสถาบัน  
กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ต่อประเทศชาติและสังคมโลก  

 

         กลยุทธ์    
  
         กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
         กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล    
         กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

       ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
   
 ๑.นายชัยณรงค์   เทียนสีม่วง       ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
  วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๘  ถึงวันท่ี  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕ 
 ๒. นายฉกรรจ์   แน่นอุดร           ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
  วันท่ี ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๔๕   ถึงวันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๔๗ 
 ๓. นายเสนาะ  อั้งเอย  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
  วันท่ี ๕    ตุลาคม   ๒๕๔๗     ถึงวันท่ี  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๗ 
 ๔. ดร.พีรพัฒน์  วัชรินทรางกรู     ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
  วันท่ี ๒๒  ธันวาคม   ๒๕๔๗  ถึงวันท่ี  ๑๑  ธันวาคม   ๒๕๕๕  
 ๕. นายคมสัน   สีป้อ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
  วันท่ี ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๕  ถึงวันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
 ๖. นายจงรัก   เกตแค                     ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
  วันท่ี ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖  ถึงวันท่ี ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  
 ๗. นายคมสัน   สีป้อ    รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
  วันท่ี ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒         ถึงวันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 ๘. นายพีระวัตร    จันทกูล       ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
  วันท่ี  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๒     ถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔ 
 

 

      

๑.๒ ประวัติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   

   
              เนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันท่ี  ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙   
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ      จึงได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ๙ แห่ง  เมื่อวันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘  ใช้ช่ือครั้งแรกว่า 
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี   
จังหวัดเพชรบูรณ์” และในวโรกาสต่อมาเมื่อวันท่ี ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙)  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียน 
ช่ือ “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัดต่อท้าย คือ “ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
” โรงเรียนจึงได้ถือเอาวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นวันสถาปนาโรงเรียน 
 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้  นายชัยณรงค์  เทียนสีม่วง ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารเป็นคนแรก  
ต้ังแต่วันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง วันท่ี ๑๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้เปิดท าการสอน 
ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์  
ให้ใช้อาคารเรียนและหอพักเป็นการช่ัวคราว  โดยมีนายวิพากย์  โรจนแพทย์  ผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์  ในขณะนั้นเป็นผู้ดูแลติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ทางโรงเรียนตลอดเวลา   
เดิมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทประจ าท้ังหมด  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
ในวันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐     
โดยนายสุรพร  ดนัยต้ังตระกูล   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานด าเนินการก่อสร้าง 
และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนยังท่ีต้ังของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์  บนเนื้อที่  ๑๙๑ ไร่ ๕๗ ตารางวา  
ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งอยู่ระหวา่งก่อสร้าง  โดยได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนและหอพักช่ัวคราว
จาก ส.ส.ไพศาล  จันทรภักดี     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต ๒ ในขณะนั้น  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ัง 
นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นคนท่ี ๒  (ต้ังแต่  ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
- ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗)   
 เมื่อวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน 
และทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน  ยังความปล้ืมปิติยินดีแก่ชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ เป็นล้นพ้น 
 



๕ 
 

 

  ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  
ประเภทประจ าและไป-กลับ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ    
๑๐  จังหวัด ได้แก่   เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  เลย   พิจิตร  สุโขทัย   อุตรดิตถ์   แพร่   น่าน   พะเยา  

และเชียงราย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหโ้รงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
คุณภาพครู สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 

 
   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน และทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน     
เมื่อวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )    
   
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

                  ๑.๓ แผนที่แสดงที่ต้ังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์    
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

                                                          ๒. ข้อมูลด้านการบริหาร      
   
 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายพีระวัตร  จันทกูล    วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
      วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      โทรศัพท์  ๐๙๙- ๒๔๕-๓๓๖๓   E-Mail : pnongbua @hotmail.com  
      ,peerawatchantakul@kanchanapisek.ac.th       
      ด ารงต าแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน  
๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน   ๒  คน   
     ๒.๑  นายอักษร    ดีไสว     วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๗- ๘๔๘-๔๗๘๕  
 E-Mail : kru.aksorn58@gmail.com  
 ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารท่ัวไป  และกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจ า 
 ๒.๒  นางรุ่งนภา  ขวัญพรม  วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน  
             และวุฒิ กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๒- ๖๑๖-๔๙๙๙ และ ๐๙๔-๕๑๔-๙๓๕๖      
            E-Mail : Rungnapa.pumm@gmail.com  
 ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Rungnapa.pumm@gmail.com


๘ 
 

 

                         

                ๓. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔    
 
    ประจ าภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ (ยอด DMC ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๔)      
    จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น จ านวน
ห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 

๒ 
๓ 
๓ 

๑๖ 
๓๗ 
๓๖ 

๒๐ 
๓๐ 
๒๒ 

๓๖ 
๖๗ 
๕๘ 

๑๘ 
๒๒ 
๑๙ 

รวมม.ต้น ๘ ๘๙ ๗๒ ๑๖๑  
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

๓ 
๓ 
๓ 

๓๐ 
๔๐ 
๒๓ 

๓๒ 
๒๕ 
๒๔ 

๖๒ 
๖๕ 
๔๗ 

๒๐ 
๒๑ 
๑๕ 

รวมม.ปลาย ๙ ๙๓ ๘๑ ๑๗๔  
รวมท้งหมด ๑๗ ๑๘๒ ๑๕๓ ๓๓๕  

          
    ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ (ยอด DMC ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกยน  ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จ านวน
ห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 

๒ 
๓ 
๓ 

๑๖ 
๓๗ 
๓๕ 

๒๑ 
๓๐ 
๒๒ 

๓๗ 
๖๗ 
๕๗ 

๑๘ 
๒๒ 
๑๙ 

รวมม.ต้น ๘ ๘๘ ๗๓ ๑๖๑  
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

๓ 
๓ 
๓ 

๒๘ 
๓๓ 
๒๒ 

๓๔ 
๒๑ 
๒๔ 

๖๒ 
๕๔ 
๔๖ 

๒๐ 
๑๘ 
๑๕ 

รวมม.ปลาย ๙ ๘๓ ๗๙ ๑๖๒  
รวมท้งหมด ๑๗ ๑๗๑ ๑๕๒ ๓๒๓  

          
                                 ( * ท่ีมาของข้อมูล :  งานทะเบียนและวัดผล, กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 



๙ 
 

 

       

                        ๔. ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากร                                                   
          
 ๔.๑) ข้อมูลบุคลากรปี ก.ศ.๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ( *ท่ีมาของข้อมูล :งานบุคคล,กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 
 
 

ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - - ๑ ๑ 
- รองผู้อ านวยการ - - ๒ - ๒ 

รวม - - ๒ ๑ ๓ 
๒. ผู้สอน      

- ครู - ๑๙ ๒๔ - ๔๓ 
- ครูอัตราจ้าง - ๑๒ - - ๑๒ 
- พนักงานราชการ - ๒ - -   ๒ 
      

รวม - ๓๓ ๒๔  ๕๗ 
๓. บุคลากรอื่นๆ      
- ลูกจ้างประจ า - ๑ - - ๑ 
- พนักงานขับรถยนต์ - - - - - 
- นักการภารโรง ๔ - - - ๔ 
- ยามรักษาการณ์ ๒ - - - ๒ 
-พนักงานซักรีด ๔ - - - ๔ 

รวม ๑๐ ๑ - - ๑๑ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐ ๓๔ ๒๖ ๑ ๗๑ 

      



๑๐ 
 

 

  

                          ๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี    
     
 ๕.๑ อาคารสถานที่  ประกอบด้วย ๑) อาคารเรียนแบบพิเศษ   จ านวน ๑ หลัง 
๒) หอนอนแบบพิเศษ ๔ ช้ัน จ านวน ๒  หลัง  ๓) อาคารฝึกงานช้ันเดียว ๒ หน่วย จ านวน ๓ หลัง 
๔) อาคารศูนย์กีฬา (แบบทรงไทย) จ านวน ๑ หลัง ๕) อาคารโรงครัว จ านวน ๑ หลัง  
๖) อาคารพยาบาล  จ านวน ๑ หลัง  ๗) บ้านพักครูแบบแฟลต  ๘  หน่วย จ านวน ๒ หลัง 
๘) บ้านพักนักการภารโรง  จ านวน ๓  หลัง  ๙) อาคารหอประชุม-โรงอาหาร จ านวน ๑ หลัง 
๑๐)อาคารปะร าพิธีสนามกีฬา  จ านวน  ๑ หลัง 
 ๕.๒ ห้องปฏิบัติการ  ห้องพิเศษ / แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
๑) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวม  ๕  ห้องดังนี้   ห้อง E-Learning ๑ - ๓  รวม ๓ ห้อง   ห้อง Sever ๑ ห้อง  
    และ ห้อง E- Classroom  ๑ ห้อง 
๒) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    รวมทั้งหมด  ๑๐  ห้อง ดังนี้  ๒.๑)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป                
    จ านวน   ๒  ห้อง  ๒.๒)  ห้องปฏิบัติการเคมี   จ านวน    ๒   ห้อง ๒.๓)  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์                           
    จ านวน   ๓  ห้อง  ๒.๔ ) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  จ านวน   ๒  ห้อง   ๒.๕ ) ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน      
    จ านวน   ๑  ห้อง 
๓)  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์     ๔)  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  ๕)  ห้องโสตทัศนศึกษา  
๖)  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ๗)  ห้องจริยธรรม   ๘)  ห้องเศรษฐกิจพอเพียง  ๙)  ห้องปฏิบัติการทางดนตรี   
     จ านวน ๓ ห้อง ( ห้องดนตรีสากล  ห้องดนตรีไทย และ  ห้องดนตรีพื้นบ้าน ) 
๑๐)  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ ประกอบด้วย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
        ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
        ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
        ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
        ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยและสุขศึกษา   ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ            
       (ห้องคหกรรม และ ห้องอุตสาหกรรม)   ห้องกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
๑๑)  ห้องแนะแนวการศึกษา   
๑๒)  ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงาน  รวมทั้งหมด  ๖  ห้อง ประกอบด้วย  
         ๑ ) ห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป         ๒)  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ    
         ๓ ) ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ    ๔ ) ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล    
          ๕ ) ห้องส านักงานกิจการหอพักนักเรียนประจ า  ๖)  ห้องส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน  
 



๑๑ 
 

 

๑๓)  สนามกีฬา  รวมทั้งส้ิน     ๙  สนาม ดังนี้   ๑๓.๑)  สนามฟุตบอล   ๒    สนาม 
          ๑๓.๒ ) สนามบาสเกตบอล   ๒   สนาม   ๑๓.๓ )  สนามตะกร้อ   ๑    สนาม 
   ๑๓.๔ ) สนามวอลเล่ย์บอล   ๑    สนาม    ๑๓.๕ )  สนามฟุตซอล  ๑    สนาม 
   ๑๓.๖ )  สนามเทนนิส   ๑    สนาม          ๑๓.๗ )  สนามเปตอง   ๑    สนาม 
 ๑๔) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน          ๑๕ ) โรงประกอบอาหาร  
    ๑๖) โรงอาหารห้องเรียนกีฬา (อาคารกาญจนากีฬาสโมสร ) 

๑๗)  ห้องน้ า รวมทั้งหมด    ๒๘๖    ห้อง  
๑๘ ) ห้องเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ รวมท้ังหมด รวมจ านวน  ๑๗  ห้องเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๒ 
 

 

                   ๖.ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
 

 

รายการ งบประมาณ 
จ านวนเงิน(บาท) 

๑. เงินงบประมาณ  ๗๑๙,๐๐๐ 
๒. เงินนอกงบประมาณ - 

  

 *รายละเอียด ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
  

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) รายการ จ านวนเงิน

(บาท) 
๑.เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานฯ - ๑.เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานฯ - 
๒.เงินอุดหนุน๑/๒๕๖๔  
   (๗๐%) 

 ๒.เงินอุดหนุน ๒/๒๕๖๔  
    (๗๐ %) 

 

๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๔๘๓,๔๐๐ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๔๓๓,๒๐๐ 
๒) ค่าหนังสือเรียน ๒๙๑,๙๒๒ ๒) ค่าหนังสือเรียน - 
๓) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ๑๒๘,๘๐๐ ๓) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - 
๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕๘,๒๗๐ ๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕๒,๒๓๐ 
๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๑๒๑,๑๖๕ ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๑๐๘,๕๘๕ 

๓.เงินอุดหนุน  ๑/๒๕๖๔  
    (๓๐ %) 

 ๓.เงินอุดหนุน ๒/๒๕๖๔ 
    (๓๐%) 

 

๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๑๒๘,๙๕๐ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๕๓๔,๕๖๐ 
๒) ค่าหนังสือเรียน   ๘๓,๓๔๖ ๒) ค่าหนังสือเรียน - 
๓) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ๓๓,๖๕๐ ๓) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - 
๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๕,๕๖๐ ๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๙,๓๐๐ 
๕ )ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
     ผู้เรียน 

๓๒,๓๐๕ ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
     ผู้เรียน 

๔๐,๑๕๕ 

                                                
                                             (* ที่มาของข้อมูล :งานการเงิน ,กลุ่มบริหารงบประมาณ) 

  



๑๓ 
 

 

 

                    ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม      
  
      สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะท าเลท่ีเหมาะสม ภูมิทัศน์สวยงาม 

สภาพแวดล้อมดีมาก เหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนประจ า ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลน้ าชุน  ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและผู้น าชุมชนเป็นอย่างดี  ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนประกอบด้วย  
หมู่ท่ี ๓  และ หมู่ท่ี ๕  และหมู่ท่ี ๖   โดยท่ัว ๆ ไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านาสลับการปลูกยาสูบ  
เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ าตลอดท้ังปี  ประเพณีประจ าท้องถิ่น คือประเพณีเส็งกลอง ล่องโคมไฟ  
ไหว้พ่อขุนผาเมือง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่การจักสาน ,การท ากลอง ประชากรของ อบต.น้ าชุน  
ประมาณ ๑๕,๐๘๔  คน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ โรงเรียน ทิศเหนือจดบ้านน้ าอ้อม
และบ้านโคกหนองม่วงหมู่ท่ี ๕ และบ้านน้ าอ้อม หมู่ท่ี ๖ ทิศใต้จดบ้านโคกหนองม่วงหมู่ท่ี ๕ และ บ้านน้ าชุนใหญ่ 
หมู่ท่ี ๓  ทิศตะวันออกจดบ้านโคกหนองม่วง หมู่ท่ี ๕  ทิศตะวันตก จดบ้านน้ าชุนใหญ่  
   

            ๘. โครงการส าคัญๆของ สพฐ. ที่ทางโรงเรียนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ   
 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ จัดการศึกษาตามแนวนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  ดังนี้ 
  ๑) โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน รุน่ ๓) 
  ๒) โรงเรียนมาตรฐานสากล  
  ๓) โรงเรียนคุณธรรมช้ันน า – เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔) โครงการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมความป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
  ๕) โครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และคอมพิวเตอร์ (ห้องเรียน EIS :English for Integrated Studies)  
  ๖) โครงการโรงเรียนสีเขียว (ปี กศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐)  
  ๗) โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (ปี กศ.๒๕๕๙- ปัจจุบัน)  
  ๘) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม  
(Enrichment  Program of  Science  Mathematics  Technology  and  Environment)  
ต้ังแต่ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 
  ๙) โครงการห้องเรียนกีฬา (SPORT  PROGRAM) ของสพฐ. (กีฬาฟุตบอลชาย 
และกีฬาวอลเลย์บอลหญิง) ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 



๑๔ 
 

 

    

                     ๙.  ข้อมูลโครงแผนการจัดช้ันเรียน  (ปีการศึกษา ๒๕๖๔)  
       
  ๙.๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)   
             นักเรียนจ านวน   ๑๖๑  คน     = ๒  : ๓ : ๓     
             โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   ดังนี้ 
          ๑)  โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 
         ๒)  โครงการห้องเรียนคู่ขนาน SMTE แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
         ๓)  โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา 
  ๙.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)   
            นักเรียนจ านวน   ๑๖๒  คน  =  ๓ : ๓ : ๓    
            โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล     ดังนี้ 
          ๑)  โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 
         ๒)  โครงการห้องเรียนคู่ขนาน SMTE แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
         ๓)  โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –กีฬา 
         ๔)  โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา แผนการเรียนศิลป์ –กีฬา 
                                                                    

                    

        
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

      ๑๐.ผลงาน รางวัลดีเด่นท่ีได้รับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔     
 
 
     ๑) ประเภทผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
   
 ๑.๑  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”  
(ONE SCHOOL ONE  INNOVATION) ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับประเทศ”  รางวัลระดับเหรียญทองแดง   
ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา เรื่อง กระบวนการบริหาร KCNPB MODEL 
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 ๑.๒  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึง่นวัตกรรม 
 (ONE SCHOOL ONE  INNOVATION) ประจ าปี ๒๕๖๔  “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง 
 ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหาร KCNPB MODEL 
 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   
 ๑.๓  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้ร่วมน าเสนอ Best  Practice  
การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ในรูปแบบ VDO Clip  ของกลุ่มพื้นท่ีการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าเขตตรวจราชการท่ี ๑๗  
วันท่ี ๒๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๑.๔  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ   
 EGAT Green Learning Awards    โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน    
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน   ประจ าปี ๒๕๖๔  สามารถลดก๊าซเรือนกระจก 
ได้ 19,639.52 kgCO2 e จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เมื่อวันท่ี  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  
 ๑.๕  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา 
ปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ระดับทอง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๒ 
จังหวัดพิษณุโลก และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 ๑.๖  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒   
การจัดแสดงผลงานโรงเรียนปลอดบุหรี่  แอลกอฮออล์  ประจ าปี ๒๕๖๔  ในงานมหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่  
แอลกอฮอล์ บูรณาการสุขภาวะจังหวัดเพชรบูรณ์  จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   
เมื่อวันท่ี  ๕   มีนาคม   ๒๕๖๕   
 ๑.๗  โรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน 
การด าเนินงาน โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัติ จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รุ่นท่ี ๑ 



๑๖ 
 

 

     
 ๒) ประเภทผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 
   
 
 ๒.๑ นายพีระวัตร  จันทกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียริตคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์    
 ๒.๒ นายพีระวัตร  จันทกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นวิทยากรโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ    จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
รุ่นท่ี ๑  
 ๒.๓ นายอักษร  ดีไสว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็น ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา 
ประเภท พนักงาน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดี 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    
 ๒.๔ นางรุ่งนภา   ขวัญพรม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดีเด่น  
ของสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย   ณ วันท่ี ๔  ธันวาคม ๒๕๖๔   
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

 

๓. ประเภทผลงานดีเด่นของครูผู้สอน  ๔. ประเภทผลงานดีเด่นของครูผู้สอน 

 
 
 ๓.๑ ) นางสาวสุปราณี  แก้วดู  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ และนายพุฒิพัฒน์  วงศ์วิริยชาติ 
ต าแหน่งครูช านาญการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ได้รับรางวัลครูท่ีปรึกษารางวัลชนะเลิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ สาขาวิศวกรรม  INTERNATIONAL SCIENCE INNOVATION AND PUBLIC 
SPEAKING COMPETITION 2021 (ISIPSc 2021)  Kuala  Lumpur, Malaysia  (28th- 29 th  September 2021) 
Domain  Engineering  :  Solar- Power Trash Compactor 
 ๓.๒ ) นางสาวสุปราณี  แก้วดู  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี   ได้รับรางวัลครูท่ีปรึกษารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการน าเสนอผลงานวิจัย 
ตามโครงการสร้างความตระหนัก ด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีด าเนินการของ GLOBE  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔    ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนห้องเรียน สสวท.(SMTE) จากคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (คณะผู้วิจัย  นางสาวพิชญามญช์ุ  ทักคุ้ม, 
นางสาวธณิฌา   เนตรอิ่ม  และ นางสาววนิชชา  วารี   ) 
 ๓.๓) นางรัตมณี  แสงสีดา  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   ได้รับรางวัล “เพชรมัธยม” เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี ๖๕    
ประจ าปี ๒๕๖๔ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 ๓.๔ ) นางสาวสุปราณี  แก้วดู  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี   ได้รับเกียรติบัตร  อาจารย์ท่ีปรึกษาการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ๒๐๒๑ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจ าปี ๒๕๖๔   
“จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” 
ระหว่างวนัท่ี ๑๘ - ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 ๓.๕ ) นางนาทกัญญา  นงภา   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมบันไดกิจกรรมน าทักษะชีวิต 
ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship)  
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
 
 



๑๘ 
 

 

 ๓.๖ ) นางจุรีพร   ศรีธาดา   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google classroom  
เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิค KWDL ควบคู่เกม ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๓.๗ ) นางวันเพ็ญ   จุดาศรี   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน  
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ผลงานวิจัยเรื่อง รายงานการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฎิบัติของแฮร์โรว์  เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 ๓.๘ ) นางนฤมล  รัตนเสถียร   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจยั 
ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาเคมี ๓ 
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
 ๓.๙ ) นางสาวสุดสงวน  แสงก้อน   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ   เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ ๔’Ps ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 ๓.๑๐ ) นางนาทกัญญา  นงภา   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมบันไดกิจกรรมน าทักษะชีวิต 
ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ๓.๑๑ ) นางจุรีพร   ศรีธาดา   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน ์
ด้วย Google classroom เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิค KWDL ควบคู่เกม ส าหรับนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๓.๑๒ ) นางวันเพ็ญ   จุดาศรี   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน  โรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง รายงานการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฎิบัติของแฮร์โรว์  เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    



๑๙ 
 

 

 ๓.๑๓ ) นางนฤมล  รัตนเสถียร   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ๓  
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
 ๓.๑๔ ) นายอภินันท์การ  พิพิธกุล ต าแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน   
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะการรับส่งบาส  ๓ คนอ้อมหลัง  
 ๓.๑๕ ) นางสาวนิตยา   น้อยนันท์   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์  ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของซีมีโอ  (SEAMEO  Regional  Centre for  Education  in  Science  and  Mathematics : 
SEAMEO  RECSAM ) ประเทศมาเลเซีย ประจ าปี ๒๕๖๔ /๒๕๖๕ รุ่นท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี ๔ – ๒๙   
เมษายน  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

 

      ๔. ประเภทผลงานดีเด่นของผู้เรียน    
   
  ๔.๑) นางสาวธนิฌา  เนตรอิ่ม  และนางสาววนิชา  วารี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
ห้องเรียนพิเศษ สสวท.( SMTE )   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ  INTERNATIONAL SCIENCE INNOVATION  
AND PUBLIC SPEAKING COMPETITION 2021 (ISIPSc 2021)  Kuala  Lumpur, Malaysia   
(28th- 29 th  September 2021) Domain  Engineering  :  Solar- Power Trash Compactor 
 ๑) รางวัลเหรียญทอง (Gold Award ) 
            Most  Outstanding Award  in Science innovation Competition 
 ๒) รางวัลเหรียญทอง (Gold Award )  
     Project  Presentation Award  in Science innovation Competition 
 ๓) รางวัลเหรียญทอง (Gold Award ) 
     Best  Project-Engineering  in Science innovation Competition 
 ๔) รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award )  
     Video  Presentation Award in Science innovation Competition 
  ๔.๒) นางสาวพิชญามญช์ุ   ทักคุ้ม,นางสาวธณิฌา เนตรอิ่ม และ นางสาววนิชชา  วารี   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการน าเสนอผลงานวิจัยตามโครงการสร้างความตระหนัก  ด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้
หลักวิธีด าเนินการของ GLOBE ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นักเรียนห้องเรียน สสวท.(SMTE) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผ่านการ
คัดเลือกรอบตัดสินเข้าแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
ในระดับประเทศ GLOBE Student Research  Competition 2022 (GLOBE SRC 2022) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

 

   ๔.๓ รางวัลดีเด่นที่ได้รับจากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยนักเรียน  
 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย       ปีการศึกษา ๒๕๖๔    

 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย 
 

ระดับรางวัล 

๑ ๑.เด็กชายอติรุจ กุลชาติ 
๒.เด็กหญิงเมย์ลินดา สีสุก 
๓.เด็กหญิงฤดีการต์ ใจมายอด 

เครื่องกล่ันน้ าโดยใช้การควบแน่น
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

เหรียญทอง 

๒ ๑.เด็กหญิงฉัตรยา  เนื่องหล้า 
๒.เด็กหญิงจีรานันท์  จันทร์ตอน 
๓.เด็กหญิงกัลยรัตน์   แสงฉาย 

ถังขยะอัตโนมัติ เหรียญทอง 

๓ ๑.เด็กหญิงปัณณภัสร์  จุตะโน 
๒.เด็กหญิงพรสวรรค์  วิสุทธิศักดิ์ 
๓.เด็กชายอภินันท์  เต๊ียะเพชร 

เครื่องถอนหญ้าขนาดพกพา เหรียญทอง 

๔ ๑.เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมา 
๒.เด็กชายพัทธดนย์  เหล็กกุล 
๓.เด็กชายพีรพงศ์   เข็นนาค 

เกมบันไดงู บวก ลบ คูณ หาร 
จ านวนเต็ม 

เหรียญทอง 

๕ ๑.เด็กหญิงธาริณี  แสนโคตร 
๒.เด็กหญิงชนันธิดา  สายสิน 
๓.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุดอินทร์ 

การน้ ายาเช็ดกระจก 
จากแป้งข้าวโพด 

เหรียญทอง 

๖ ๑.เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะคุณ 
๒.เด็กชายภานุเดช  ราชองค์ 
๓.เด็กหญิงเพชรญารัตน์  โชติกเสถียร 

การท ากระดาษสาจากใบตะไคร้ เหรียญทอง 

๗ ๑.เด็กชายศุภกฤต  พรมมาวัน 
๒.เด็กชายภูมินทร์  ชุมพล 
๓.เด็กชายณัฐนันท์  กัลยาพรม 

เจลแอลกอฮอล์ 
จากหว่านหางจระเข้ 

เหรียญเงิน 

๘ ๑.เด็กหญิงโสภิตานันท์  ค าสุข 
๒.เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วค า 
 

การอธิบายทฤษฎีบทพีทาโกรัส เหรียญเงิน 

  



๒๒ 
 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
 

ช่ือนวัตกรรมและงานวิจัย ระดับรางวัล 

๙ ๑.นายคุณานนท์  แพรสี 
๒.นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วป้องปก 

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรอง
อากาศจากเส้นใยเปลือกข้าวโพด 

เหรียญทอง 

๑๐ ๑.นายนนทกานต์  ตองติดรัมย์ 
๒.นางสาวลักษิกา  คงศรี 
๓.นายสิริมงคล  ผอบเงิน 

ศึกษาการเปิดปิดไฟอัตโนมัติ 
ด้วยระบบ kidbrigth ผ่านมือถือ 

เหรียญทอง 

๑๑ ๑.นายภูรินทร์  วงศ์วิริยชาติ 
๒.นางสาวธีราพร  ค ากี 
๓.นางสาวอัจจิมา  สุวรรณพจน์ 

สูตรหาจ านวนรูปสามเหล่ียม 
ท่ีซ้อนในรูปสามเหล่ียม 

เหรียญทอง 

๑๒ ๑.นางสาวพิชญามญช์ุ  ทักคุ้ม 
๒.นายณภัทร  ดิฐภักดีบวร 

เครื่องกล่ันน้ าโดยใช้หลักการควบแน่น 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

เหรียญเงิน 

๑๓ ๑.นายสิรวิชญ์  น้อยหมอ 
๒.นางสาวกนกนภา  คีรีรัตน์สกุล 
๓.นางสาวฑิฆัมพร  ชินไธสาร 

การศึกษาประสิทธิภาพ 
เครื่องบีบอัดขวดพลาสติก 

เหรียญทอง 

๑๔ ๑.นางสาววนิชชา  วารี 
๒.นางสาวธนิฌา  เนตรอิ่ม 

ถังขยะบีบอัดพลังงานแสงอาทิตย์ เหรียญทอง 

๑๕ ๑.นายชนาธิป  แสนวงษ์ 
๒.นายกันตพล  ค าแจง 
๓.นายธิติวุฒิ  บุษาทอง 

การเขียนโปรแกรม AR  
 ลงบน google maps 

เหรียญทอง 

๑๖ ๑.นางสาวอารียา  เถ่ือนไพรวัลย์ 
๒.นางสาวศิริทรา  พรมเพชร 
๓.นางสาวทัตพิชา  สิทธิลือชัย 

Permutation สร้างสรรค์ชีวิต เหรียญทอง 

๑๗ ๑.นางสาววราภรณ์  ก้อนค า 
๒.นางสาวฐิติชญา  พรามพิลา 
๓.นางสาวสโรชินี  วรางค์อุดม 

การศึกษาประสิทธิภาพ 
กระติกน้ าร้อน-น้ าเย็นพลังงานสะอาด 

เหรียญทอง 

๑๘ ๑.นางสาวขนิษฐา  ดีวังยาง 
๒.นางสาวสัชฌกร  ศรีบุรินทร์ 
๓.นางสาวอรุณทิพย์  ศรีบุรินทร์ 

GSP fabric bag pattern เหรียญเงิน 

 
 



๒๓ 
 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือนวัตกรรมและงานวิจัย 
 

ระดับรางวัล 

๑๙ ๑.นายเมธวินท์  ท าทัน 
๒.นางสาววิชชุดา  จันทร์อ่อน 
 

โซล่าเซลล์แบบประยุกต์ เหรียญทอง 

๒๐ ๑.นางสาวฐิติรัตน์  พรมดี 
๒.นางสาวพรรณิพา  หมี่ไข่ 
๓.นางสาวบุญธิวา  อุปมาตร 
 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและก าจัด
เช้ือโรคบนพื้นผิวกระเบ้ือง 

เหรียญเงิน 

                                
 
 
          ๔.๔ ) ผลงาน/รางวัลดีเด่นของผู้เรียนด้านการกีฬา(ห้องเรียนกีฬา สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
  
 ๔.๔.๑)  รางวัลรองชนะเลิศ   การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ครั้งท่ี ๓๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  รอบคัดเลือกภาคเหนือ  
ณ จังหวัดก าแพงเพชร  (วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน – ๓  ธันวาคม ๒๕๖๔ )  
 ๔.๔.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๑๗ (ปีท่ี ๓๗) ประจ าปี ๒๕๖๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รอบคัดเลือกภาคเหนือ  ณ สนามกีฬาชากังราวจังหวัดก าแพงเพชร    
(วันท่ี ๒๘  มกราคม – ๓  กุมภาพันธ์๒๕๖๔ )  
 ๔.๔.๓ ) รางวัลรองชนะเลิศ   การแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔  ปี   
 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑ (ปีท่ี ๓๑) ประจ าปี ๒๕๖๔   ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี    รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ โรงยิมเนเซียม ๑,๐๐๐  ท่ีนั่ง สนามกีฬาชากังราวจังหวัด
ก าแพงเพชร  (วันท่ี ๒๖  กุมภาพันธ์  – ๕   มีนาคม   ๒๕๖๔ )  โดยทีมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
จะได้เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคล่า รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ร่วมกับทีมตัวแทนภาคเหนือ  
ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๔.๔ ) รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตบอลคนไทหล่มคัพเยาวชนรักดี   ประจ าปี ๒๕๖๔  
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  
 



๒๔ 
 

 

 ๔.๔.๕ )  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันกีฬามวลชน  ประเภทประชาชน   
                    อ าเภอหล่มสัก    
 ๔.๔.๖ ) นายอัครวุธ  พักอยู่  นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ห้องเรียนกีฬา (สพฐ.) ได้รับคัดเลือก ร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะพนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้น
เลิศ Football Excellent  Center  ณ อัลไพน์ฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่ง เชียงใหม่   
 
 

     ๑๑. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    
 
๑๑.  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    ดังนี้ 
      ๑๑.๑) โครงการท่ี ๑ กิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ)  ประกอบด้วย  ๙  กิจกรรมย่อย ดังนี้  
     ๑.๑) กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
     ๑.๒) กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑.๓) กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๑.๔) กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑.๕) กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
 ๑.๖) กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๑.๗) กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๑.๘) กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑.๙) กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 



๒๕ 
 

 

 ๒ ) โครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป)  
 ประกอบด้วย  ๘  กิจกรรมย่อย ดังนี้  
 ๒.๑) การซ่อมแซมระบบน้ าประปา 
 ๒.๒) การซ่อมระบบไฟฟ้า 
 ๒.๓) การดูแลความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 
 ๒.๔) การซ่อมอาคารเรียน และห้องน้ า 
 ๒.๕) การพัฒนางานสารบรรณ 
 ๒.๖) การส่งเสริมการออม ธนาคารโรงเรียน 
 ๒.๗) งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๒.๘) งานอนามัยโรงเรียน  
 ๓ ) โครงการพัฒนาบุคลากร  (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ประกอบด้วย  ๘  กิจกรรมย่อย  
ดังนี้  
 ๓.๑) การแลกเปล่ียนเรียนรู้และวางแผนแนวทางการจัดการเรียนรู้ในบริบท  
                      “การศึกษาในยุค Thailand ๔.๐ ” 
 ๓.๒) กิจกรรมศาสตร์พระราชา   
 ๓.๓) การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 
 ๓.๔) การพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ  
 ๓.๕) การส่งเสริม  สนับสนุนส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๖) การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๗) งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 ๓.๘) การจัดท าเนียบบุคลากร   
 ๔ ) โครงการกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ   (กลุ่มบริหารงานงบประมาณ)   ประกอบด้วย  ๕  
กิจกรรมย่อย ดังนี้  
 ๔.๑) การบริหารจัดการตามนโยบาย 
 ๔.๒) การบริหารการเงินและบัญชี   
 ๔.๓) การบริหารงานพัสดุ  
 ๔.๔) การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา   
 ๔.๕) การประกันอุบัติเหตุ  
 ๕ ) โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน (กลุ่มกิจการนักเรียน) ประกอบด้วย   
๒๒  กิจกรรมย่อย ดังนี้  
 ๕.๑) ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ 
 ๕.๒) พิธีครอบหมวกและประดับแผงคอ     



๒๖ 
 

 

 ๕.๓) พิธีไหว้ครู    
 ๕.๔) การเลือกตั้งนายกสภานักเรียน   
 ๕.๕) การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 ๕.๖) การรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน          
 ๕.๗) กิจกรรมเฟรชช่ีบอยแอนด์เกิร์ล    
 ๕.๘) ค่ายเบญจวิถีกาญจนา    
 ๕.๙) การอบรมจราจรในโรงเรียน  
 ๕.๑๐) การอบรมระเบียบวินัยในโรงเรียน  
 ๕.๑๑) วันพระราชสมภพพระราชินี  
 ๕.๑๒) วันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี ๑๐  
 ๕.๑๓) วันแม่แห่งชาติ     
 ๕.๑๔) วันพ่อแห่งชาติ    
 ๕.๑๕)  วันคล้ายวันสวรรคต  ร.๙    
 ๕.๑๖) กิจกรรมสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี    
 ๕.๑๗) วันลอยกระทง    
 ๕.๑๘) ค่ายอาสาพัฒนา  สาธารณประโยชน์ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 ๕.๑๙) พิธีบายศรีสู่ขวัญ เล้ียงสังสรรค์ นักเรียนส าเร็จการศึกษา    
 ๕.๒๐) การถอดบทเรียนเบญจวิถีกาญจนา    
 ๕.๒๑) วันสถาปนาโรงเรียน  
 ๕.๒๒) วันเกียรติยศ  
๑๒.โครงการที่ด าเนินการร่วมกับทางกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  (Best Practice)  
         ประกอบด้วย ๓ โครงการหลัก ดังนี้     
         ๑๒.๑) โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีกิจกรรมย่อยๆ 
ต่างๆ ดังนี้   
 ๑.๑ ) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร    
 ๑.๒ ) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active-STEM Education   

๑.๓ ) การพัฒนาหลักสูตรห้องเรียน STI (KPCROBOTIC ) 
๑.๔ ) การพัฒนาทักษะการปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์   
๑.๕ ) การพัฒนาการวัดและประเมินผล (คลังข้อสอบ)    
๑.๖ ) การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยของนักเรียน  
๑.๗ ) การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยครู 
๑.๘ ) การพัฒนาทักษะบูรณาการศาสตร์พระราชา:ตามรอยพ่อ(เบญจวิถีสู่พอเพียง)  



๒๗ 
 

 

๑.๙ ) การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน:เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
๑.๑๐ ) การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน ระดับชาติ  
๑.๑๑ ) ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
๑.๑๒ ) การท า MOU สร้างเครือข่ายในระดับกลุ่มฯ 
  

๑๒.๒) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
๒.๑) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สู่ความเป็นนักนวัตกรเพื่อยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษา  
๒.๒) การพัฒนาศักยภาพของครู ถอดบทเรียน (Best Practice) สู่ความเป็นนักนวัตกร 

เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  

๒.๓) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Symposium)  
๑๒.๓)โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 
         - การจัดอบรมพัฒนาครู “Thailand Education พัฒนาครูสู่การสอนยุค New Normal”   
 ( **โดยโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพ) 
 

 
                                  ** รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ 

                           โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์        
ท่านสามารถ download  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมโดยแสกนที่ QR Code ด้านล่างนี้ 

 

    
     
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

 
       ๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(รับการประเมินเม่ือวันที่ ๘ –๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๔)       
  
๑๓.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๖๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๙๓ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
๑๐.๐๐ 

 
๘.๐๐ 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที ่๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๗๕ 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่น 
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิ 
บทบาทของสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

ดีมาก 
คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๔ ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป  ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่ 

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรงุเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่    

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา  



๒๙ 
 

 

 ๑๔.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
     และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

     
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังตาราง 
ตารางแสดง   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                         
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

วิชา 
ค่าเฉลี่ย                       

ระดับโรงเรียน 
ค่าเฉลี่ย                   

ระดับจังหวัด 
ค่าเฉลี่ย                   

ระดับเขตพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ย                   

ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๑.๔๖ ๕๐.๔๓ ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๓๑ ๒๙.๑๓ ๓๐.๗๙ ๓๑.๑๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๐๗ ๒๒.๓๖ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๗๐ ๓๐.๔๒ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ 

 
 
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังตาราง 
ตารางแสดง   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                         
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

วิชา 
ค่าเฉลี่ย                       

ระดับโรงเรียน 
ค่าเฉลี่ย                   

ระดับจังหวัด 
ค่าเฉลี่ย                   

ระดับเขตพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ย                   

ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๕.๙๑ ๔๓.๔๓ ๔๗.๗๔ ๔๖.๔๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๗.๓๑ ๓๕.๔๙ ๓๗.๔๕ ๓๖.๘๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๕๒ ๒๓.๒๘ ๒๕.๘๓ ๒๕.๕๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๐๙ ๑๙.๒๕ ๒๑.๘๓ ๒๑.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๓๗ ๒๗.๙๐ ๒๙.๐๔ ๒๘.๖๕ 

                
 
 
 
            



๓๐ 
 

 

 ๑๕.ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
     ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

๑๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 38 24 11 1 0 0 0 2 0 36 94.74 
คณิตศาสตร์ 76 6 2 13 26 21 4 4 0 21 27.63 
วิทยาศาสตร์ 135 83 8 14 9 17 0 4 0 105 77.78 
สังคมศึกษาฯ 114 36 22 29 11 8 4 4 0 87 76.32 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 110 106 0 4 0 0 0 0 0 110 100.00 
ศิลปะ 38 36 0 2 0 0 0 0 0 38 100.00 
การงานอาชีพฯ 38 26 9 3 0 0 0 0 0 38 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 76 24 7 23 4 8 5 5 0 54 71.05 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 37 20 10 4 3 0 0 0 0 34 91.89 
คณิตศาสตร์ 74 22 11 13 16 12 0 0 0 46 62.16 
วิทยาศาสตร์ 131 80 30 9 7 5 0 0 0 119 90.84 
สังคมศึกษาฯ 111 59 29 12 9 2 0 0 0 100 90.09 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 110 106 0 4 0 0 0 0 0 110 100.00 
ศิลปะ 37 37 0 0 0 0 0 0 0 37 100.00 
การงานอาชีพฯ 38 29 9 3 0 0 0 0 0 38 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 178 50 19 29 25 26 7 22 0 98 55.06 
IS 37 20 17 0 0 0 0 0 0 37 100.00 

 
 



๓๑ 
 

 

   ๑๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 130 76 13 14 15 5 6 1 0 103 79.23 
คณิตศาสตร์ 114 19 12 26 25 29 2 1 0 57 50.00 
วิทยาศาสตร์ 248 134 16 49 29 14 6 0 0 199 80.24 
สังคมศึกษาฯ 201 119 20 26 8 14 8 6 0 165 82.09 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 154 133 16 1 3 1 0 0 0 150 97.40 
ศิลปะ 67 67 0 0 0 0 0 0 0 67 100.00 
การงานอาชีพฯ 67 6 6 26 15 13 1 0 0 38 56.72 
ภาษาต่างประเทศ 134 26 20 46 31 8 3 0 0 92 68.66 
IS 67 22 29 16 0 0 0 0 0 67 100.00 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 67 12 15 15 21 4 0 0 0 42 62.69 
คณิตศาสตร์ 114 38 17 12 13 11 10 13 0 67 58.77 
วิทยาศาสตร์ 248 77 62 49 37 15 8 0 0 186 75.00 
สังคมศึกษาฯ 201 128 45 23 1 3 0 1 0 196 97.51 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 154 139 7 7 0 0 0 1 0 153 99.35 
ศิลปะ 201 128 45 23 13 0 1 0 0 196 97.51 
การงานอาชีพฯ 67 33 10 9 5 6 4 0 0 52 77.61 
ภาษาต่างประเทศ 134 14 37 42 32 6 3 0 0 93 69.40 

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

๑๕.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 57 3 6 11 8 22 7 0 0 20 35.09 
คณิตศาสตร์ 83 8 8 4 11 11 23 18 0 20 24.10 
วิทยาศาสตร์ 197 126 53 16 1 0 1 0 0 195 98.98 
สังคมศึกษาฯ 171 42 31 63 29 5 1 0 0 136 79.53 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 176 175 0 0 1 0 0 0 0 175 99.43 
ศิลปะ 57 55 2 0 0 0 0 0 0 57 100.00 
การงานอาชีพฯ 57 33 9 15 0 0 0 0 0 57 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 114 19 28 31 26 10 0 0 0 78 68.42 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดบั๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 57 19 8 13 15 2 0 0 0 40 70.18 
คณิตศาสตร์ 83 5 5 7 37 20 1 8 0 17 20.48 
วิทยาศาสตร์ 197 94 42 38 15 7 1 0 0 174 88.32 
สังคมศึกษาฯ 171 65 29 39 29 6 1 2 0 133 77.78 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 176 171 0 4 1 0 0 0 0 175 99.43 
ศิลปะ 57 57 0 0 0 0 0 0 0 57 100.00 
การงานอาชีพฯ 57 57 0 0 0 0 0 0 0 57 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 171 37 25 38 36 22 7 6 0 100 58.48 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

  ๑๕.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 77 23 29 12 10 3 0 0 0 64 83.12 
คณิตศาสตร์ 112 29 4 21 15 17 14 12 0 54 48.21 
วิทยาศาสตร์ 367 174 64 58 23 19 14 15 0 296 80.65 
สังคมศึกษาฯ 203 64 61 56 20 0 0 2 0 181 89.16 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 131 107 18 4 0 0 0 2 0 129 98.47 
ศิลปะ 63 61 1 0 0  1 0 0 62 98.41 
การงานอาชีพฯ 90 76 11 3 0 0 0 0 0 90 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 131 107 18 4 0 0 0 2 0 129 98.47 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 76 41 19 11 5 0 0 0 0 71 93.42 
คณิตศาสตร์ 131 30 8 26 15 45 6 1 0 64 48.85 
วิทยาศาสตร์ 297 164 37 36 23 21 9 7 0 237 79.80 
สังคมศึกษาฯ 200 99 17 51 33 0 0 0 0 167 83.50 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 151 143 6 2 0 0 0 0 0 151 100.00 
ศิลปะ 62 62 0 0 0 0 0 0 0 62 100.00 
การงานอาชีพฯ 62 40 12 9 0 1 0 0 0 61 98.39 
ภาษาต่างประเทศ 166 76 21 47 17 4 1 0 0 144 86.75 
IS 62 12 50 0 0 0 0 0 0 62 100.00 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

๑๕.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 103 75 10 11 2 2 1 2 0 96 93.20 
คณิตศาสตร์ 130 27 17 14 23 21 16 12 0 58 44.62 
วิทยาศาสตร์ 279 110 36 29 28 30 23 21 2 175 62.72 
สังคมศึกษาฯ 214 205 9 0 0 0 0 0 0 214 100.00 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 130 114 9 6 1 0 0 0 0 130 100.00 
ศิลปะ 65 59 6 0 0 0 0 0 0 65 100.00 
การงานอาชีพฯ 84 53 10 10 8 3 0 0 0 73 86.90 
ภาษาต่างประเทศ 225 38 60 58 29 19 11 10 0 156 69.33 
IS 65 24 38 3 0 0 0 0 0 65 100.00 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 70 57 7 4 2 0 0 0 0 68 97.14 
คณิตศาสตร์ 129 58 14 17 17 16 5 2 0 99 76.74 
วิทยาศาสตร์ 246 117 53 26 18 10 12 10 0 196 79.67 
สังคมศึกษาฯ 178 75 22 46 19 16 0 0 0 143 80.34 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 135 117 9 5 2 2 0 0 0 131 97.04 
ศิลปะ 54 52 1 1 0 0 0 0 0 54 100.00 
การงานอาชีพฯ 54 52 0 2 0 0 0 0 0 54 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 149 58 39 27 14 6 4 1 0 124 83.22 

 
 
 
 
     



๓๕ 
 

 

 ๑๕.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 61 31 9 20 1 0 0 0 0 60 98.36 
คณิตศาสตร์ 90 31 23 21 5 9 1 0 0 75 83.33 
วิทยาศาสตร์ 162 82 47 28 3 2 0 0 0 157 96.91 
สังคมศึกษาฯ 108 92 11 5 0 0 0 0 0 108 100.00 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 94 94 0 0 0 0 0 0 0 94 100.00 
ศิลปะ 47 45 2 0 0 0 0 0 0 47 100.00 
การงานอาชีพฯ 47 47 0 0 0 0 0 0 0 47 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 167 67 45 39 10 3 2 1 0 151 90.42 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ข้ึนไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 73 57 10 0 4 0 0 0 0 71 97.26 
คณิตศาสตร์ 78 34 15 13 9 4 3 0 0 62 79.49 
วิทยาศาสตร์ 168 90 25 22 24 2 5 0 0 137 81.55 
สังคมศึกษาฯ 92 73 13 2 4 0 0 0 0 88 95.65 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 106 106 0 0 0 0 0 0 0 106 100.00 
ศิลปะ 60 60 0 0 0 0 0 0 0 60 100.00 

การงานอาชีพฯ 46 46 0 0 0 0 0 0 0 46 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 132 72 16 17 19 2 1 5 0 105 79.55 

 
 

 
 
 
 



๓๖ 
 

 

 
 

๑๕.๗ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 225 103 30 26 23 27 13 3 0 159 70.67 

คณิตศาสตร์ 273 33 22 43 62 61 29 23 0 98 35.90 

วิทยาศาสตร์ 580 343 77 79 39 31 7 4 0 499 86.03 

สังคมศึกษาฯ 486 197 73 118 48 27 13 10 0 388 79.84 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 440 414 16 5 4 1 0 0 0 435 98.86 

ศิลปะ 162 158 2 2 0 0 0 0 0 162 100.00 

การงานอาชีพฯ 162 65 24 44 15 13 1 0 0 133 82.10 

ภาษาต่างประเทศ 324 69 55 100 61 26 8 5 0 224 69.14 

IS 104 42 46 16 0 0 0 0 0 104 100.00 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 161 51 33 32 39 6 0 0 0 116 72.05 

คณิตศาสตร์ 271 65 33 32 66 43 11 21 0 130 47.97 

วิทยาศาสตร์ 576 251 134 96 59 27 9 0 0 479 83.16 

สังคมศึกษาฯ 483 252 103 74 39 11 1 3 0 429 88.82 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 440 416 7 15 1 0 0 1 0 438 99.55 

ศิลปะ 295 222 45 23 13 0 1 0 0 290 98.31 

การงานอาชีพฯ 162 119 19 12 5 6 4 0 0 147 90.74 

ภาษาต่างประเทศ 483 101 81 109 93 54 17 28 0 291 60.25 

IS 37 20 17 0 0 0 0 0 0 37 100.00 

 
 
 



๓๗ 
 

 

๑๕.๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 241 129 48 43 13 5 1 2 0 220 91.29 

คณิตศาสตร์ 332 87 44 56 43 47 31 24 0 187 56.33 

วิทยาศาสตร์ 808 366 147 115 54 51 37 36 2 628 77.72 

สังคมศึกษาฯ 525 361 81 61 20 0 0 2 0 503 95.81 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 355 315 27 10 1 0 0 2 0 353 99.44 

ศิลปะ 175 165 9 0 0 0 1 0 0 109 62.29 

การงานอาชีพฯ 221 176 21 13 8 3 0 0 0 210 95.02 

ภาษาต่างประเทศ 523 212 123 101 39 22 13 13 0 436 83.37 

IS 127 36 88 3 0 0 0 0 0 127 100.00 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ
๓ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 219 155 36 15 11 0 0 0 0 210 95.89 

คณิตศาสตร์ 338 122 37 56 41 65 14 3 0 225 66.57 

วิทยาศาสตร์ 711 371 115 84 65 33 26 17 0 570 80.17 

สังคมศึกษาฯ 470 247 52 99 56 16 0 0 0 398 84.68 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 392 366 15 7 2 2 0 0 0 388 98.98 

ศิลปะ 176 174 1 1 0 0 0 0 0 176 100.00 

การงานอาชีพฯ 162 138 12 11 0 1 0 0 0 161 99.38 

ภาษาต่างประเทศ 447 206 76 91 50 12 6 6 0 373 83.45 

IS 62 12 50 0 0 0 0 0 0 62 100.00 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

๑๕.๙ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 466 232 78 69 36 32 14 5 0 379 81.33 

คณิตศาสตร์ 605 120 66 99 105 108 60 47 0 285 47.11 

วิทยาศาสตร์ 1388 709 224 194 93 82 44 40 2 1127 81.20 

สังคมศึกษาฯ 1011 558 154 179 68 27 13 12 0 891 88.13 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 795 729 43 15 5 1 0 2 0 788 99.12 
ศิลปะ 337 323 11 2 0 0 1 0 0 271 80.42 
การงานอาชีพฯ 383 241 45 57 23 16 1 0 0 343 89.56 
ภาษาต่างประเทศ 847 281 178 201 100 48 21 18 0 660 77.92 
IS 231 78 134 19 0 0 0 0 0 231 100.00 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

ภาษาไทย 380 206 69 47 50 6 0 0 0 326 85.79 

คณิตศาสตร์ 609 187 70 88 107 108 25 24 0 355 58.29 

วิทยาศาสตร์ 1287 622 249 180 124 60 35 17 0 1049 81.51 

สังคมศึกษาฯ 953 499 155 173 95 27 1 3 0 827 86.78 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 832 782 22 22 3 2 0 1 0 826 99.28 

ศิลปะ 471 396 46 24 13 0 1 0 0 466 98.94 

การงานอาชีพฯ 324 257 31 23 5 7 4 0 0 308 95.06 
ภาษาต่างประเทศ 930 307 157 200 143 66 23 34 0 664 71.40 

IS 99 32 67 0 0 0 0 0 0 99 100.00 

 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

๑๕.๑๐ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (๘ ประการตามหลักสูตรฯ) 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

(๓) (๒) (๑)  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗ ๓๗ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๖๗ ๖๗ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๗ ๕๗ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๒ ๖๒ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๔ ๕๔ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๖ ๔๖ ๑๐๐      

รวม ๓๒๓ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 

 
๑๕.๑๑ ผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน   
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ) 
(๓) (๒) (๑)  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗ ๓๗ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๖๗ ๖๗ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๗ ๕๗ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๒ ๖๒ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๔ ๕๔ ๑๐๐      
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๖ ๔๖ ๑๐๐      

รวม ๓๒๓ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

๑๕.๑๒  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗ ๓๗ ๑๐๐   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๖๗ ๖๗ ๑๐๐   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๗ ๕๗ ๑๐๐   
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๒ ๖๒ ๑๐๐   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๔ ๕๔ ๑๐๐   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๖ ๔๖ ๑๐๐   

รวม ๓๒๓ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑    
มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   ดังนี้  
 

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
๑.กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา (ประกอบข้อมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์) 
                 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานนี้ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยมุ่งเน้นการพฒันาผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพครูสู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
ก้าวสู่มาตรฐานสากล” มีปัจจัยสนันสนุนโดยทางสถานศึกษา   ได้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานนี้  โดยจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แผนปฏิบัติการประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๔     หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ประกอบ  ๓ หลักสูตรหลัก คือ ๑ ) หลักสูตรโครงการยกระดับความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี   ๒) หลักสูตรโครงการห้องเรียนคู่ขนาน SMTE  
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์   ๓) หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา    

             มาตรฐานการศึกษา    (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 
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โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีการจัดโครงการ 
และกิจกรรมในระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
ทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
โดยด าเนินการโครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมเสริมพิเศษอื่นๆตลอดปีการศึกษา อาทิเช่น  กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ   
ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของทุกระดับช้ัน โดยได้ให้คณะครูในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และเชิญวิทยากรภายนอก มาเป็นสอนเสริมพิเศษ ท้ัง ๕ กลุ่มสาระฯหลัก  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  โดยการใช้กระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน 
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน IS  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่างๆ มากขึ้น  
และได้ลงมือปฏิบัติจริง ในรูปแบบโครงงาน ทุกกลุ่มสาระฯ   รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่ทักษะ  
อาทิเช่น ทักษะการแก้ไขปัญหา  ทักษะการท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ทักษะการคิดต่างๆ   
ทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอผลงาน   ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลการน าเสนอ 
ผลงานนวัตกรรมวิจัยนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
จ านวน ๑๓ ทีม  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๗ ทีม เหรียญเงิน ๖ ทีม   และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   
จ านวน ๒๓ ทีม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๕  ทีม เหรียญเงิน ๑๘  ทีม   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
จ านวน ๓ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand AI  Hackathon  Camp ( TAHC ) ครั้งท่ี ๑   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับส านักงานส่งเสริม 
เศษฐกิจดิจิตอล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดกิจกรรม ขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๘ -๒๙  มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ HACKaTHAILAND Venue Bang-Phli  Samutprakarn @True Digital Park กรุงเทพฯ  
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม CiRA  CORE    รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆ 
บูรณาการรูปแบบกิจกรรม Active learning  ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   
รวมทั้งหมด  ๓๓  ชุมนุม อาทิเช่น  ชุมนุมผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ชุมนุมจิตอาสา  ชุมนุมโลกสีเขียว   
ชุมนุมเก๋ไก๋ไอที  ชุมนุม Speak English Daily  ชุมนุมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน   ชุมนุม Artist    
ชุมนุมนักธุรกิจรุ่นเยาว์  ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ   ชุมนุม YC -Youth Couselor  ชุมนุมD.I.Y (คุณท าได้)  
ชุมนุมผลิตภัณฑ์น้ าด่ืม  ชุมนุมพากินพาเท่ียว  ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร  เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมตามโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับทางกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  (Best Practice)  ท่ีประสบผลส าเร็จและด าเนินการเรียบร้อย  ประกอบด้วย ๓ โครงการหลักส าคัญ 
 ดังนี้   ๑) โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
โดยมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ Active-STEM Education   การพัฒนาหลักสูตรห้องเรียน STI  ( KPCROBOTIC )   
การพัฒนาทักษะการปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์   การพัฒนาการวัดและประเมินผล (คลังข้อสอบ)  
การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยของนักเรียน  การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยครู   
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การพัฒนาทักษะบูรณาการศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ (เบญจวิถีสู่พอเพียง)  การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครู 
และนักเรียน  :  เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์  การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน ระดับชาติ    
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   การท า MOU สร้างเครือข่ายในระดับกลุ่มฯ   ๒) โครงการวิจัย 
และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  โดยมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้    
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สู่ความเป็นนักนวัตกรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา     
การพัฒนาศักยภาพของครู ถอดบทเรียน (Best Practice) สู่ความเป็นนักนวัตกรเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา   
และ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Symposium)  ๓)โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี     การจัดอบรมพัฒนาครูออนไลน์ “Thailand Education พัฒนาครูสู่การสอน
ยุค New Normal”    ส่งผลให้ คุณภาพผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆในระดับยอดเยี่ยม  ดังนี้ 
 นางสาวธนิฌา  เนตรอิ่ม  และนางสาววนิชา  วารี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
ห้องเรียนพิเศษ สสวท.( SMTE ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ  INTERNATIONAL SCIENCE INNOVATION  AND PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION 2021 ( ISIPSc 2021 )  Kuala  Lumpur, Malaysia  (28th- 29 th  September 2021) 
 Domain  Engineering  :  Solar- Power Trash Compactor  โดยได้รับรางวัล  ๓ เหรียญทอง  ๑  เหรียญเงิน 
ดังนี้    ๑) รางวัลเหรียญทอง (Gold Award ) Most  Outstanding Award  in Science innovation  
Competition  ๒) รางวัลเหรียญทอง (Gold Award ) Project  Presentation Award  
in Science innovation Competition  ๓) รางวัลเหรียญทอง (Gold Award )  
Best  Project-Engineering  in Science innovation Competition  และ   ๔)รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award ) 
Video  Presentation Award in Science innovation Competition 
  นางสาวพิชญามญช์ุ   ทักคุ้ม,นางสาวธณิฌา เนตรอิ่ม และ นางสาววนิชชา  วารี   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการน าเสนอผลงานวิจัยตามโครงการสร้างความตระหนัก  ด้านส่ิงแวดล้อม  
โดยใช้หลักวิธีด าเนินการของ GLOBE ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นักเรียนห้องเรียน สสวท.(SMTE) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
และผ่านการคัดเลือกรอบตัดสินเข้าแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
ในระดับประเทศ GLOBE Student Research  Competition 2022 (GLOBE SRC 2022) 
  รวมทั้งส่งผลใหน้ักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น  การน าเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นรวม ๑๓  เหรียญ คือ ๖ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน  และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รวม  ๒๓  เหรียญ คือ ๕ เหรียญทอง ๑๘ เหรียญเงิน     
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ตลอดท้ังนักเรียนห้องเรียนกีฬา (สพฐ.) ได้รับรางวัลดีเด่นจากการแข่งขัน มากมาย   อาทิเช่น 
-   รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ครั้งท่ี ๓๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  รอบคัดเลือกภาคเหนือ  จังหวัดก าแพงเพชร       
-   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งท่ี ๑๗ 
(ปีท่ี ๓๗) ประจ าปี ๒๕๖๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  รอบคัดเลือกภาคเหนือ   
-  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลคนไทหล่มคัพเยาวชนรักดี   ประจ าปี ๒๕๖๔   รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี    
-  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันกีฬามวลชน  ประเภทประชาชน  อ าเภอหล่มสัก    
-  รางวัลรองชนะเลิศ   การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔  ปี    
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑ (ปีท่ี ๓๑) ประจ าปี ๒๕๖๔  ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ 
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  รอบคัดเลือกภาคเหนือ  โดยทีมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
จะได้เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคล่า รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ร่วมกับทีมตัวแทนภาคเหนือ  
ณ จังหวัดนครราชสีมา   
 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เพื่อใหผู้้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยมุ่งเน้นการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในระดับมาตรฐานอย่างหลากหลาย 
และต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ได้แก่  โครงการพัฒนากลุ่มงาน 
กิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ต่างๆ ดังนี้   ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่  พิธีครอบหมวก 
และประดับแผงคอ พิธีไหว้ครู  การเลือกตั้งนายกสภานักเรียน การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน    
การรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน     กิจกรรมเฟรชช่ีบอยแอนด์เกิร์ล  ค่ายเบญจวิถีกาญจนา   
การอบรมจราจรในโรงเรียน   การอบรมระเบียบวินัยในโรงเรียน  วันพระราชสมภพพระราชินี     
วันพระราชสมภพรัชกาลท่ี ๑๐    วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ   วันคล้ายวันสวรรคต  ร.๙   
กิจกรรมสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี    วันลอยกระทง   ค่ายอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนต ารวจ 
ตระเวนชายแดน    พิธีบายศรีสู่ขวัญและเล้ียงสังสรรค์ นักเรียนส าเร็จการศึกษา  การถอดบทเรียนเบญจวิถีกาญจนา   
วันสถาปนาโรงเรียน   วันเกียรติยศ  เป็นต้น 
    ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคิด “ เบญจวิถีกลุ่มโรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ    
ทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเพียบพร้อม  กาย วาจา ใจ มีความประพฤติดี 
และต้ังปณิธาน ท่ีจะสืบสาน งานพระราชด าริเพื่อน าไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
  
 



๔๕ 
 

 

โดยมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัย  บุคลิกภาพ  ความเป็นผู้น า  ตามเบญจวิถี ๕ ประการประกอบด้วย  
วิถีท่ี ๑  เทิดทูนสถาบัน   วิถีท่ี ๒ กตัญญู    วิถีท่ี ๓ บุคลิกดี  วิถีท่ี ๔ มีวินัย   วิถีท่ี ๕  ให้เกียรติ 
สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย”  
              จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมายข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี มีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ทุกโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี   มีการนิเทศติดตามงาน ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลและน าผลประเมิน 
ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง   
คณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน วัดหนองสว่าง   
และชุมชนใกล้เคียงให้การสนับสนุนและร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ  อย่างสม่ าเสมอ  
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ   ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
หลักฐานสนับสนุน  ผลการประเมินตามมาตรฐานนี้ ดังนี้ 
    ๑)  ด้านคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทางโรงเรียนได้ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่างๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนทุกคน 
จ านวน  ๓๒๓  คน  แล้วน ามาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า 
 ๑.๑ ) ผลประเมินด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
พบว่าผู้เรียนจ านวน  ๒๖๑ คน มีผลการทดสอบการอ่านในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๐  
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐.๐๐)  , จ านวนผู้เรียน ๒๕๙ คน  มีผลการทดสอบการเขียน 
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๘  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐.๐๐)  จ านวนผู้เรียน ๒๗๓ คน 
มีผลการประเมินการส่ือสารในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๘ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐.๐๐)    
และ จ านวนผู้เรียน ๒๖๕ คน  มีผลการประเมินการคิดค านวณระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๔  
 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐.๐๐)   
 ๑.๒)  ผลประเมินความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียน    
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา พบว่าจ านวนผู้เรียน 
๒๔๐ คน มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๐  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐.๐๐)  
 ๑.๓ ) ผลประเมินด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  พบว่าผู้เรียนจ านวน  ๒๔๐ คน    
มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๐  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐.๐๐)  
 ๑.๔ ) ผลประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
พบว่าผู้เรียนจ านวน  ๒๗๑ คน มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๐   
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐.๐๐)  
 
 



๔๖ 
 

 

     ๑.๕ ) ผลการประเมินด้านด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 (ภาคเรียนท่ี ๑-๒) โดยเฉล่ียทุกคน ทุกระดับช้ันพบว่า  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
สถานศึกษาต้ังค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ ๕๐  มีผลการเรียนเฉล่ียต้ังแต่ ระดับ ๓.๐๐ ขี้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
สถานศึกษาต้ังค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลการเรียนเฉล่ียต้ังแต่ ระดับ ๓.๐๐ ขี้นไป  
ส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ   สถานศึกษาต้ังค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ ๘๐   มีผลการเรียนเฉล่ียต้ังแต่ ระดับ ๓.๐๐  
ขี้นไป  โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
รวมทั้งพบว่าผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐  มีผลประเมินผ่านในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ๑.๖)  จากผลการประเมินด้านด้านผลสัมฤทธิ์ ในข้อ ๕  ท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน 
มีความรู้  ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร  และจากการประเมินในสถิตินักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีจ านวนร้อยละ  ๓๕.๐๘  ท่ีสนใจเรียนต่อด้านอาชีพ และจากการประเมิน 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ    พบว่าผู้เรียนจ านวน  ๒๗๕ คน มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๓   
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐.๐๐)  
             ๒.  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
          ๒.๑ ) ผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีงาม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดนั้น   
พบว่าผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะในระดับดีเย่ียมทุกคน  ท้ัง ๓๒๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐   (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ )       
 ๒.๒ ) พบว่าผู้เรียนจ านวน  ๒๙๘ คน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
มีผลประเมินระดับดีมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๖  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ )   
โดยประเมินจากการพฤติกรรมท่ีแสดงออก ตามเกณฑ์คุณภาพตามหลักเบญจวิถี ๕ ประการ   
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา     
  ๒.๓ ) พบว่าผู้เรียนจ านวน  ๒๘๕ คน มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย มีผลประเมินระดับดีมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓  ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา(สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ )  
  ๒.๔ ) พบว่าผู้เรียนจ านวน  ๒๘๐  คน  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๙  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ) 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 

๓.จุดเด่น 
  ๑) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
คิดเป็น  ท าเป็น ปฏิบัติตนตามแนวทางค่านิยมไทยพื้นฐาน  ส่งผลใหคุ้ณลักษณะของผู้เรียน บรรลุตามปรัชญา  
และวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย : เทิดทูนสถาบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัยและให้เกียรติ 
 ๒) ผู้เรียนมีความโดดเด่นการกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล โครงการห้องเรียนกีฬา (สพฐ.) 
ส่งผลให้ได้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันมากมายท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค  
และระดับประเทศ  เป็นที่ประจักษ์  
๔. จุดควรพัฒนา 
 - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นเพื่อใหม้ีคุณภาพต่อเนื่อง  
๕. แผนงาน /แนวทางพัฒนามาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียนเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
โดยการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
               แผนปฏิบัติงานที่ ๒  โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
๑.กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา (ประกอบข้อมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์) 
 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์   
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษา มีการบริหารจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๕  กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่มบริหารงบประมาณ และส านักกิจการนักเรียนประจ า 
ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีหลักธรรมาภิบาล มีภาวะผู้น าในการท างานอันเป็นแบบอย่างท่ีดี 
แก่เพื่อนร่วมงาน สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีบทบาทส าคัญ ในการพัฒนาสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสถานศึกษา  ให้มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  
มีความปลอดภัยและสวยงาม มีปัจจัยสนับสนุนโดยทางสถานศึกษา  ได้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามมาตรฐาน โดยก าหนดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๖๔  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   
โดยจัดใหม้ีหลักสูตรท่ีเปิดจัดการเรียนการสอน  ๓  หลักสูตร  ได้แก่ ๑) หลักสูตรยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศ  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี  ๒)  หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE)  ห้องเรียน  สสวท. ๓)  หลักสูตรห้องเรียนกีฬา (โครงการห้องเรียนกีฬา สพฐ.) 
      
             โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษา 
โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยการพัฒนาต่อยอดรูปแบบ 
การบริหารงาน KCNPB  MODEL ในการบริหารโครงการและกิจกรรมในโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  
โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P-D-C-A )   เป็นนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการแกไ้ขปัญหา   
สู่การพัฒนาสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สถานศึกษา   
“มุ่งพฒันาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู คุณภาพของผู้บริหาร และคุณภาพของโรงเรียน   
สู่ความเป็นเลิศสร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมก้าวสู่
มาตรฐานสากล” ส่งผลให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา  บรรลุตามเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพ   
(Quality School) ซึ่งเป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนา  
ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย    
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ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู และผู้บริหาร  รวมทั้งทางโรงเรียนได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้  
โดยได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ( MOU) กับสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศ 
และต่างประเทศ อาทิ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ    
ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOC)  
กับ SERIPUTERI SCIENCE SECONDARY SCHOOL,KUALA  LUMPER,  MALAYSIA      
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOC)กับโรงเรียนสอนภาษาคุนหมิง (Kunming Language School) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นต้น    นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ๒๕๖๔  โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมในระดับมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยด าเนินการโครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   
กิจกรรมเสริมพิเศษอื่นๆตลอดปีการศึกษา   อาทิเช่น  กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ  ในวันเสาร์ - อาทิตย์  
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของทุกระดับช้ัน โดยได้ให้คณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และเชิญวิทยากรภายนอก มาเป็นสอนเสริมพิเศษ ท้ัง ๕ กลุ่มสาระฯหลัก  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  โดยการใช้กระบวนการวิจัยในการด าเนินงานผ่านกิจกรรม 
การเรียนการสอน IS  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่างๆ มากขึ้น และได้ลงมือปฏิบัติจริง  
ในรูปแบบโครงงาน ทุกกลุ่มสาระฯ   รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่ทักษะ อาทิเช่น ทักษะการแก้ไขปัญหาทักษะ
การท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ทักษะการคิดต่างๆ  ทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะ  ในการส่ือสาร 
การน าเสนอผลงาน  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๓ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand AI  
Hackathon  Camp ( TAHC ) ครั้งท่ี ๑  ท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังร่วมกับส านักงานส่งเสริมเศษฐกิจดิจิตอล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดกิจกรรม ขึ้นระหว่างวนัท่ี ๒๘ -
๒๙  มีนาคม ๒๕๖๕   ณ HACKaTHAILAND Venue Bang-Phli Samutprakarn @True Digital Park กรุงเทพฯ  
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม CiRA  CORE    ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลการน าเสนอผลงาน
นวัตกรรมวิจัยนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๑๓ ทีม   
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๗ ทีม เหรียญเงิน ๖ ทีม   และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  จ านวน ๒๓ ทีม  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๕  ทีม   เหรียญเงิน ๑๘  ทีม   มีการจัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆบูรณาการรูปแบบกิจกรรม 
Active learning  ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมทั้งหมด  ๓๓  ชุมนุม อาทิเช่น  
ชุมนุมผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ชุมนุมจิตอาสา  ชุมนุมโลกสีเขียว  ชุมนุมเก๋ไก๋ไอที  ชุมนุม Speak English Daily  
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 ชุมนุมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน   ชุมนุม Artist   ชุมนุมนักธุรกิจรุ่นเยาว์  ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ   ชุมนุม YC -
Youth Couselor  ชุมนุมD.I.Y (คุณท าได้) ชุมนุมผลิตภัณฑ์น้ าด่ืม  ชุมนุมพากินพาเท่ียว  ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร  
เป็นต้น     รวมถึงสถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อใหผู้้เรียน 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในระดับมาตรฐานอย่างหลากหลายและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
ได้แก่  โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ต่างๆ ดังนี้   ค่ายเตรียมความพร้อม
นักเรียนใหม ่ พิธีครอบหมวกและประดับแผงคอ พิธีไหว้ครู  การเลือกตั้งนายกสภานักเรียน การส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน   การรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน  กิจกรรมเฟรชช่ีบอยแอนด์เกิร์ล  ค่ายเบญจวิถีกาญจนา  
การอบรมจราจรในโรงเรียน     การอบรมระเบียบวินัยในโรงเรียน  วันพระราชสมภพพระราชินี     
วันพระราชสมภพรัชกาลท่ี ๑๐   วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ   วันคล้ายวันสวรรคต  ร.๙   
กิจกรรมสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี      วันลอยกระทง   ค่ายอาสาพัฒนา  สาธารณประโยชน์ในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน    พิธีบายศรีสู่ขวัญและเล้ียงสังสรรค์ นักเรียนส าเร็จการศึกษา  การถอดบทเรียนเบญจวิถีกาญจนา   
วันสถาปนาโรงเรียน   วันเกียรติยศ   โครงการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 
ดังนี้  การซ่อมแซมระบบน้ าประปา   การซ่อมระบบไฟฟ้า  การดูแลความสะอาดและปรับภูมิทัศน์    
การซ่อมอาคารเรียน และห้องน้ า   การพัฒนางานสารบรรณ   การส่งเสริมการออม ธนาคารโรงเรียน    
งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   งานอนามัยโรงเรียน  โครงการพฒันาบุคลากร  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 
ต่างๆ ดังนี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และวางแผนแนวทางการจัดการเรียนรู้ในบริบท  “การศึกษาในยุค Thailand ๔.๐ ”   
กิจกรรมศาสตร์พระราชา  การศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายในประเทศ    การพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตามสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ   การส่งเสริม  สนับสนุนส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้    การเสริมสร้างขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน  งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  การจัดท าเนียบบุคลากร     
โครงการกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ ประกอบด้วย  ๕  กิจกรรมย่อย ดังนี้  การบริหารจัดการตามนโยบาย   
การบริหารการเงินและบัญชี   การบริหารงานพัสดุ  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา   การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมตามโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับทางกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  (Best Practice)  ท่ีประสบผลส าเร็จและด าเนินการเรียบร้อย  ประกอบด้วย ๓ โครงการหลักส าคัญ ดังนี้   
๑) โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้  
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active-STEM Education   
การพัฒนาหลักสูตรห้องเรียน STI  ( KPCROBOTIC )    การพัฒนาทักษะการปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์    
การพัฒนาการวัดและประเมินผล (คลังข้อสอบ)   การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยของนักเรียน   
การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยครู  การพัฒนาทักษะบูรณาการศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ 
 (เบญจวิถีสู่พอเพียง)  การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน  : เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน ระดับชาติ     ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
การท า MOU สร้างเครือข่ายในระดับกลุ่มฯ    
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๒) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
โดยมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้    การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สู่ความเป็นนักนวัตกรเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษา    การพัฒนาศักยภาพของครู ถอดบทเรียน (Best Practice) สู่ความเป็นนักนวัตกร 
เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Symposium)   
๓) โครงการยกระดับและส่งเสริม ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาและเทคโนโลยี       
การจัดอบรมพัฒนาครูออนไลน์   “Thailand Education พัฒนาครูสู่การสอนยุค New Normal”   
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศติดตาม 
งาน ประเมินผลการด าเนินงานรายงานผลและน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร  
อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุน 
และร่วมโครงการต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับคุณภาพ   
ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
หลักฐานสนับสนุน  ผลการประเมินตามมาตรฐานนี้ ดังนี้ 
       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ไว้อย่างชัดเจน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน   โดยได้ก าหนดนโยบาย 
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยการพัฒนาต่อยอด
รูปแบบการบริหารงาน KCNPB  MODEL ในการบริหารโครงการ  และกิจกรรมในโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P-D-C-A ) ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง   ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา    บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการวางแผน  
ปรับปรุง  และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างได้  ส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ได้ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้  รวมทั้งพัฒนาครู 
และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน   
เพื่อส่งเสริมให้เป็นครูคุณภาพ   ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย    มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ท่ีทันสมัย สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน  
ซึ่งเป็นไปตามระดับคุณภาพ      ส่งผลให้ทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  และผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รับรางวัลระดับดีเด่น  ต่างๆมากมาย อาทิเช่น  
 ๑.๑  รางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึง่นวัตกรรม” (ONE SCHOOL ONE  INNOVATION)  
ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับประเทศ”  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  
เรื่อง กระบวนการบริหาร KCNPB MODEL  จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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 ๑.๒  รางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึง่นวัตกรรม”  (ONE SCHOOL ONE  INNOVATION)  
ประจ าปี ๒๕๖๔  “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง   ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
เรื่อง กระบวนการบริหาร KCNPB MODEL   จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   
 ๑.๓  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้ร่วมน าเสนอ Best  Practice  
การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ในรูปแบบ VDO Clip  ของกลุ่มพื้นท่ีการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าเขตตรวจราชการท่ี ๑๗  
 ๑.๔  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ   
 EGAT Green Learning Awards    โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน    
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน   ประจ าปี ๒๕๖๔   
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 19,639.52 kgCO2 e จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   
 ๑.๕  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา 
ปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ระดับทอง    ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จากส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
ท่ี ๒ จังหวัดพิษณุโลก และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 ๑.๖  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒   
การจัดแสดงผลงานโรงเรียนปลอดบุหรี่  แอลกอฮออล์  ประจ าปี ๒๕๖๔  ในงานมหกรรม โรงเรียนปลอดบุหรี่  
แอลกอฮอล์ บูรณาการสุขภาวะจังหวัดเพชรบูรณ์  จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   
 ๑.๗  โรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน 
การด าเนินงาน โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัติ จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รุ่นท่ี ๑   
 ๑.๘ นายพีระวัตร  จันทกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียริตคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์    
 ๑.๙ นายพีระวัตร  จันทกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นวิทยากรโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ    จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รุ่นท่ี ๑  
 ๑.๑๐ นายอักษร  ดีไสว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็น ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา 
ประเภท พนักงาน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดี 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
 ๑.๑๑ นางรุ่งนภา   ขวัญพรม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดีเด่น  
ของสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย   จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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๓.  จุดเด่น 
            ๑. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ด้วยการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการบริหารงาน KCNPB  MODEL ในการบริหารโครงการและกิจกรรมในโรงเรียน 
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P-D-C-A ) ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
    ๒)โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เปิดโอกาสและให้เกียรติแก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  ซึ่งเป็นไปตามระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  
๔.จุดที่ควรพัฒนา    
                -  สถานศึกษาควรมีการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นบริเวณโดยรอบของสถานศึกษา 
หรือความสามารถพิเศษของผู้ปกครองท่ีจะสามารถเชิญมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้แก่ผู้เรียน  โดยท าการอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา 
 
๕.แผนงาน/แนวทางพัฒนามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให้มีคุณภาพต่อเนือ่ง 
   ดังนี้ 
              แผนปฏิบัติงานที่ ๑  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ด าเนินการกระบวนการบริหารและการ
จัดการเพื่อให้มีคุณภาพต่อเนื่อง  โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้วยการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการบริหารงาน  KCNPB  MODEL ในการบริหารโครงการและกิจกรรมในโรงเรียน 
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P-D-C-A ) ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
๑.กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา  (ประกอบข้อมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์) 
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนตรงตามวุฒิการศึกษาและมีภาระงานท่ีเหมาะสม โดยครูทุกคนปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดี  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีความกระตือรือร้น  หมั่นอบรมพฒันาตนเอง มีเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนด้านต่างๆ  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ  
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
              มีปัจจัยสนับสนุนโดยทางสถานศึกษาได้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานนี้  
โดยก าหนดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ 
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   โดยจัดใหม้ีหลักสูตร 
ท่ีเปิดจัดการเรียนการสอน  ๓  หลักสูตร  ได้แก่ ๑) หลักสูตรยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศ  ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี  ๒) หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียน  สสวท.  ๓) หลักสูตรห้องเรียนกีฬา (โครงการห้องเรียนกีฬา สพฐ.) 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีการจัดโครงการ 
และกิจกรรมในระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ  
ทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
โดยด าเนินการโครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมเสริมพิเศษอื่นๆ ตลอดปีการศึกษา อาทิเช่น  กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ   
ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของทุกระดับช้ัน โดยได้ให้คณะครูในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และเชิญวิทยากรภายนอก มาเป็นสอนเสริมพิเศษ ท้ัง ๕ กลุ่มสาระฯหลัก  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  โดยการใช้กระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน 
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน IS   โดยครูทุกคน ( ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) เป็นท่ีปรึกษาโครงงาน IS  
 จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking ) และได้ลงมือปฏิบัติจริง ในรูปแบบโครงงาน  
ทุกกลุ่มสาระฯ   รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่ทักษะ อาทิเช่น ทักษะการแก้ไขปัญหา  ทักษะการท างานเป็นทีม
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในโรงเรียนและกลุ่มโรงเรยีน ฯ 
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานนวัตกรรมวิจัยนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๑๓ ทีม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๗ ทีม เหรียญเงิน ๖ ทีม 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๒๓ ทีม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๕  ทีม เหรียญเงิน ๑๘  ทีม    



๕๕ 
 

 

 มีการจัดโครงการและกิจกรรมในระดับมาตรฐาน เพื่อพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาบุคลากร   
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ต่างๆ ดังนี้  การแลกเปล่ียนเรียนรู้และวางแผนแนวทางการจัดการเรียนรู้ในบริบท 
“การศึกษาในยุค Thailand ๔.๐ ”   กิจกรรมศาสตร์พระราชา    การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 
การพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ   การส่งเสริม  สนับสนุนส่ือ เทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนรู้    การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ   
การจัดท าเนียบบุคลากร   รวมทั้งการส่งเสริมความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดอบรม 
ภายในสถานศึกษาและส่งคณะครูเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา  ทางวิชาการ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ได้แก่   กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
  “Thailand Education พัฒนาครูสู่การสอนยุค New Normal” และการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูออนไลน ์
การใช้ Liveworksheet  Canva  ตามโครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา
และเทคโนโลยี  ในวันท่ี 6-8 กันยายน ๒๕๖๔          
 นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการตามโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับทางกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
(Best Practice)  ท่ีประสบผลส าเร็จและด าเนินการเรียบร้อย  ประกอบด้วย ๓ โครงการหลักส าคัญ ดังนี้    
 ๑) โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
โดยมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ Active-STEM Education   การพัฒนาหลักสูตรห้องเรียน STI  ( KPCROBOTIC )   
การพัฒนาทักษะการปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์   การพัฒนาการวัดและประเมินผล (คลังข้อสอบ)  
การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยของนักเรียน  การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยครู   
การพัฒนาทักษะบูรณาการศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ (เบญจวิถีสู่พอเพียง)  การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครู 
และนักเรียน  : เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์  การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน ระดับชาติ   ค่าย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   การท า MOU สร้างเครือข่ายในระดับกลุ่มฯ   
  ๒) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
โดยมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้   การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สู่ความเป็นนักนวัตกรเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษา   การพัฒนาศักยภาพของครู ถอดบทเรียน (Best Practice) สู่ความเป็นนักนวัตกรเพื่อยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา   และ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Symposium)   
 ๓)โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี      
การจัดอบรมพัฒนาครูออนไลน์ “Thailand Education พัฒนาครูสู่การสอนยุค New Normal”     
เป็นต้น   
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

           จากการด าเนินงานของสถานศึกษามีความเป็นระบบ  ตามโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เพื่อพัฒนามาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามงาน ประเมินผลการด าเนินงานรายงานผลและน าผลประเมิน 
ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐาน  
การเรียนรู้และตัวชี้วัด  ของหลักสูตรสถานศึกษา  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาเอกและความถนัด  
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตลอดช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)    
ครูทุกคนพัฒนาตนเองให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างคล่องแคล่ว และจัดหาแหล่งสืบค้น 
ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ทันสมัย  สามารถจัดการเรียนการสอนออน์ไลน์ได้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ ครบทุกรายวิชา โดยครูผู้สอนเลือกช่องทางการติดต่อและการจัดการช้ันเรียน ทุกช่องทาง  
ได้แก่การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google  classroom, Google  meet, line, facebook, Zoom,  
DLTV, E-mail, โทรศัพท์ เป็นต้น     รวมทั้งทางโรงเรียนจะมีการแบ่งการนิเทศออกเป็น ๒ ส่วน คือการนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอน ในช้ันเรียนโดยหัวกลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
โดยสร้างเครื่องมือการนิเทศท่ีครอบคลุมองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ครูน าผลท่ีได้จากการประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้หรือผลจากการนิเทศภายในหรือผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ของตนเอง ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจน    
โดยจัดใหม้ีปฏิทินการวัดและประเมินผู้เรียน  และมีรูปแบบการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน  
โดยจะมีการก ากับติดตามจากฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด   
      ตลอดท้ังครูผู้สอนทุกท่านมีนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบทุกระดับช้ัน 
มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบโดยจะท าการออกเย่ียมบ้านของนักเรียน 
เป็นประจ า จัดท าเครื่องมือตรวจสอบและสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถ   ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนชดเชยทุกวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรและเต็มศักยภาพ  และกิจกรรมเสริมความรู้  ทางวิชาการส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อม  สู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
และเตรียมความพร้อมสู่การสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
และกิจกรรมอบรมจุดประกายความคิดสร้างองค์ความรู้สู่งานวิจัย ของรายวิชา IS1 วิชาการศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  กิจกรรมตามโครงการอบรมหลักสูตรสมาธิ 
เพื่อพัฒนาการเรียน   การสอน โดยมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินุธโร  
ให้กับนักเรียนและคณะครูและน าผลจากการอบรมมาพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนเดินจงกรม  เจริญจิตภาวนา   
ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์   กิจกรรมตามโครงการอบรมโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา  โคก หนอง นา โมเดล  
แก่ข้าราชการครูและบุคลากร เพื่อน าความรู้ไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา   เป็นต้น   
 
 



๕๗ 
 

 

ส่งผลให้ครูผู้สอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ  ดังนี้  
 ๑ ) นางสาวสุปราณี  แก้วดู  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ และนายพุฒิพัฒน์  วงศ์วิริยชาติ 
ต าแหน่งครูช านาญการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ได้รับรางวัลครูท่ีปรึกษารางวัลชนะเลิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ สาขาวิศวกรรม  INTERNATIONAL SCIENCE INNOVATION AND PUBLIC 
SPEAKING COMPETITION 2021 (ISIPSc 2021)  Kuala  Lumpur, Malaysia  (28th- 29 th  September 2021) 
Domain  Engineering  :  Solar- Power Trash Compactor 
 ๒ ) นางสาวสุปราณี  แก้วดู  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี   ได้รับรางวัลครูท่ีปรึกษารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการน าเสนอผลงานวิจัย 
ตามโครงการสร้างความตระหนัก ด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีด าเนินการของ GLOBE  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔    ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนห้องเรียน สสวท.(SMTE) จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (คณะผู้วิจัย  นางสาวพิชญามญช์ุ  ทักคุ้ม,นางสาวธณิฌา เนตรอิ่ม   
และ นางสาววนิชชา  วารี ) 
 ๓) นางรัตมณี  แสงสีดา  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   ได้รับรางวัล “เพชรมัธยม” เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี ๖๕    
ประจ าปี ๒๕๖๔ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 ๔ ) นางสาวนิตยา   น้อยนันท์   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์  ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของซีมีโอ  (SEAMEO  Regional  Centre for  Education  in  Science  and  Mathematics : 
SEAMEO  RECSAM ) ประเทศมาเลเซีย ประจ าปี ๒๕๖๔ /๒๕๖๕ รุ่นท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี ๔ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๕ 
รวมทั้ง ครูผู้สอนได้รับรางวัลดีเด่นการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครู  ดังนี ้  
  ๑ ) นางนาทกัญญา  นงภา   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมบันไดกิจกรรมน าทักษะชีวิต 
ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ๒ ) นางจุรีพร   ศรีธาดา   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google classroom  
เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิค KWDL ควบคู่เกม ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๓ ) นางวันเพ็ญ   จุดาศรี   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน  
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ผลงานวิจัยเรื่อง รายงานการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฎิบัติของแฮร์โรว์  เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  



๕๘ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 ๔ ) นางนฤมล  รัตนเสถียร   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจยัครูผู้สอนกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ๓ 
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
 ๕ ) นางสาวสุดสงวน  แสงก้อน   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ   เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ ๔’Ps ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 ๖ ) นางนาทกัญญา  นงภา   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมบันไดกิจกรรมน าทักษะชีวิต 
ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ๗ ) นางจุรีพร   ศรีธาดา   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google classroom เรื่อง ความน่าจะเป็น  
โดยใช้เทคนิค KWDL ควบคู่เกม   ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๘ ) นางวันเพ็ญ   จุดาศรี   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน  โรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง รายงานการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฎิบัติของแฮร์โรว์  เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
 ๙ ) นางนฤมล  รัตนเสถียร   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ๓ ตามวัฏจักร
การเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๕  
 ๑๐ ) นายอภินันท์การ  พิพิธกุล ต าแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยครูผู้สอน  โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะการรับส่งบาส  
๓ คนอ้อมหลัง  



๕๙ 
 

 

 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนามาตรฐานนี้ 
อย่างต่อเนื่อง  ทุกโครงการและกิจกรรมจัดต่อเนื่องทุกปี มีการนิเทศติดตามงาน ประเมินผลการด าเนินงานรายงานผล 
และน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนและร่วมโครงการต่างๆอย่างสม่ าเสมอ  
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓   อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
หลักฐานสนับสนุน  ผลการประเมินตามมาตรฐานนี้ ดังนี้ 

ทางโรงเรียนได้ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรวบรวมข้อมูล 
ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ของครูผู้สอนทุกคน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
รวมจ านวนท้ังหมด  ๕๗  คน  มีผลการประเมินตามมาตรฐานนี้ ดังนี้ 
 ๑. ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในการด าเนินชีวิต  พบว่าครูผู้สอนจ านวน  ๔๘ คน  มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๖   
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ )  
 ๒.ผลการประเมินการใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  พบว่าครูผู้สอนจ านวน ๕๗ คน   มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ )  
    ๓) ผลการประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   พบว่าครูผู้สอนทุกคนท้ัง ๕๗ คน    
มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ) ส่งผลให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู ้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๔) ผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
พบว่าครูผู้สอนจ านวน ๕๐ คน   มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๑ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ )  
 ๕)  ผลการประเมินการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา การจัดการ
เรียนรู้ พบว่าครูผู้สอนจ านวน ๔๙ คน   มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๙๖   (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๕ )   
         
๓.จุดเด่น 
 ๑) ครูผู้สอนทุกคน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน 
วิทยฐานะต าแหน่ง  ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ   
 ๒) ครูผู้สอนทุกคน  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงโดยมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียน อย่างต่อเนื่อง 
 



๖๐ 
 

 

๔.จุดควรพัฒนา 
 ๑) ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก  (Active Learning ), มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC )เพื่อพัฒนางาน ฯลฯ  
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าผลของงานวิจัย 
นั้นไปพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  
๕.แผนงาน/แนวทางพัฒนามาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   เพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
              แผนปฏิบัติงานที่ ๑   โครงการพัฒนาบุคลากร เน้นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
การออกแบบและกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผลภาพรวม  แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 

โรงเรียนได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อน  ภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ และน าผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาในปีต่อไป  ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแต่ละมาตรฐาน  และผลการประเมินในภาพรวม   
พร้อมท้ังแนวทางการพฒันาในอนาคตและความต้องการ  การช่วยเหลือได้ดังนี้ 
      ๑.สรุปผลการประเมินในภาพรวม    
        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  : มัธยมศึกษา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

            
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม 

อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  มีปัจจัยสนับสนุนโดยทางสถานศึกษาได้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ทุกมาตรฐาน โดยก าหนดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)   และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๖๔  หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   โดยจัดให้มีหลักสูตร 
ท่ีเปิดจัดการเรียนการสอน  ๓  หลักสูตร  ได้แก่ ๑) หลักสูตรยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศ  ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี  ๒) หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียน  สสวท.  ๓) หลักสูตรห้องเรียนกีฬา (โครงการห้องเรียนกีฬา สพฐ.) 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีการจัดโครงการ 
และกิจกรรมในระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ  



๖๒ 
 

 

ทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
โดยด าเนินการโครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน    
โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้วยการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการบริหารงาน KCNPB  MODEL ในการบริหารโครงการ  และกิจกรรมในโรงเรียน 
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P-D-C-A ) ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  และเป็นแบบอย่างได้   จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในแต่ละมาตรฐาน  
จากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ   
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเย่ียม  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ    ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างหลากหลาย จนคุณภาพผู้เรียนบรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้และมีแนวโนม้ดีขึ้น  
มีผลงานช้ินงาน  โครงการ หรือกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดและการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน  มีระบบการบริหาร 
และจัดการท่ีส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนรอบด้านครบทุกกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นแบบอย่างได้  มีการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอน จนท าให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รู้ศักยภาพและเข้าใจตนเอง    
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบและสถานการณ์ 
ท่ีหลากหลาย มีการพัฒนารูปแบบวิธีสอนท่ีสามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้  มีเทคนิควิธีการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ของผู้เรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับจนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ 

๒.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ในอนาคต ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๕ -๒๕๖๘  ประกอบด้วยกลยุทธ์(STRATEGIES)  

หลักสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ด้านพัฒนาครู 
และบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และด้านพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
โดยยึดหลัก  ๔  ยุทธวิธี ๑๕  วิถี ดังนี้ 

ยุทธวิธีท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   วิถีท่ี ๑ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีโดยการใช้  ICT,DLIT,DLTV,ETV   

วิถีท่ี ๒ พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง 
        วิถีท่ี ๓ พัฒนาการอ่านและการเขียน   

   วิถีท่ี ๔ ห้องเรียนคุณภาพ ,SMTE ,ห้องเรียนกีฬา   
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        วิถีท่ี ๕ การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ยุทธวิธีท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน  

   วิถีท่ี ๖ พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน  
วิถีท่ี ๗ พัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC 
วิถีท่ี ๘ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง LOGBOOK 

ยุทธวิธีท่ี ๓   การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
วิถีท่ี ๙ การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based Management)   
วิถีท่ี ๑๐ การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School)   
วิถีท่ี ๑๑ การด ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน 

  ยุทธวิธีท่ี ๔ พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
วิถีท่ี ๑๒ ระบบประกันคุณภาพภายใน 

   วิถีท่ี ๑๓ พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
วิถีท่ี ๑๔ พัฒนาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
วิถีท่ี ๑๕ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

   ๓.  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๓.๑. สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารหอพัก ห้องเรียน 

 ห้องน้ าให้มีสภาพใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
๓.๒. สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับการเรียน 

การสอนและการบริหารจัดการเพิ่มเติม และชดเชยส่วนท่ีหมดสภาพใช้การไม่ได้ 
๓.๓. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงห้องศูนย์ส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ต่างๆ ท้ัง  ๘  กลุ่มสาระ ฯ 
  
                     ********************************************************************   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
  

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบ 
การประเมนิและการประกนัคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน กับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓)  
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง 
คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
และประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษา ทุกระดับ 
และทุกประเภท ก าหนดนโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕   และกฏกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อให้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพศึกษา อย่างต่อเนื่อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                          
                                           
                      ( นายพีระวัตร   จันทกูล )                            
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
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มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบรูณ์ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑   มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู ้
 
                                     ---------------------------------------------------------------- 
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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

…………………………………………………….     
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา 
ให้ยึดหลัก  ท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาแล ะจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา  โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘  
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง    
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕   และกฏกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   รวมท้ังประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์   จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อให้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                                  
                    ( นายพีระวัตร   จันทกูล ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 



๗๖ 
 

 

 
 

ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์     
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 
 

 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์     ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
****************************************** 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   จ านวน ๑๐  ประเด็นพิจารณา  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ค าอธิบาย 
      ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วย  
มีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน  การส่ือสาร การคิดค านวณ  การคิดประเภทต่างๆ  
การสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร  การมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายรวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 



๗๗ 
 

 

 ๑.๑ ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จ านวน  ๖  ประเด็นพิจารณา  
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
ของผู้เรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร ได้ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ 
การประเมินของสถานศึกษา 

 

๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีผลการประเมินความสามารถการส่ือสาร   
การน าเสนอผลงานได้ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐  มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี 
ขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

๒) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๕๐  มีผลการเรียนเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๐๐  ขึ้นไป  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

 

๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐  มีผลการเรียนเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๐๐  ขึ้นไป  
ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก ่ 
๒.๒.๑)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๒.๒.๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๒.๒.๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.๒.๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีผลการเรียนเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๐๐  ขึ้นไป  
ใน  ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  
๒.๓.๑)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๒.๓.๒)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
๒.๓.๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 

๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มผีลการเรียนผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  



๗๘ 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

 

     ๓.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา 

 

  ๔) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

      ๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  
ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

  ๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลงานจากการท าโครงงาน / ส่ิงประดิษฐ์ 
และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรค 
ของการท างานได้   ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

๕) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

  ๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา 

 

๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

 

    ๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

   ๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

 
 
 



๗๙ 
 

 

๑.๒ ประเด็นพิจารณาด้าน๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      จ านวน  ๔  ประเด็นการพิจารณา   

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ดีเลิศ 

  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

      ๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับดีเย่ียม  ตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 

 

       ๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ ท่ีสถานศึกษาก าหนด   คือ“สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย”   ตามหลักเบญจวถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
คือ เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิคดี มีวินัย ให้เกียรติ  ระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 

    ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี  วันส าคัญและท้องถิ่น 
อย่างน้อย  ๑   ครั้งต่อปี  

 

 ๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุขในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ประเพณี วัฒนธรรมและท้องถิ่น  ในระดับดีมาก  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรมความคิดเห็นท่ีแตกต่าง   ในระดับดีมากตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

 

๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
ในระดับดีมากตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

 



๘๐ 
 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

 ๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายจริญ
เติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผ่าน 

 

๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  
หรือส านักงานกองทุนสนันสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในระดับผ่าน 

 

๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ๑๐ ประการ  
ในระดับผ่านตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   

 

๔.๔ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีพฤติกรรมหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา  ปัญหาทางเพศ  
การทะเลาะวิวาทและอบายมุขทุกชนิด  ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา 

 

๔.๕ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย 
คุกคามรูปแบบใหม่ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

๔.๖ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดีเยี่ยม 

 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     จ านวน  ๖  ประเด็นพิจารณา       
                   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ค าอธิบาย    
                  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



๘๑ 
 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๒.๑.มีเป้าหมาย   วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

- สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน   
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น   
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

       - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน ท้ังในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  
การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  
มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการวางแผน  ปรับปรุง  และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างได้ 

 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

       - สถานศึกษาด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตร สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างได้ 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         -  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  
และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 



๘๒ 
 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
         สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
กับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ    
                   จ านวน  ๕  ประเด็นพิจารณา          ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
ค าอธิบาย   
                 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียน อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๓.๑.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ดีเลิศ  

      - ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       

 

๓.๒ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

     ๑) ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย 

 

     ๒) ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 



๘๓ 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

      ๓) ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน 
และภายนอกโรงเรียน และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

       - ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลเด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้รว่มกัน 
อย่างมีความสุข     

 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

      - ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 
ท่ีเหมาะสมกับเป้ามหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

     - ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าสั่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

ท่ี  ๐๔๘ / ๒๕๖๕ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ท่ี  ๐๔๘   / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

................................................................... 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  (ฉบับลงวันท่ี  ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑)  โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา   โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผล 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
     เพื่อให้การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปกีารศึกษา 
๒๕๖๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ดังอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ   
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖    จึงขอแต่งต้ังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  
ปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้   
 ๑.คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี ก าหนดเป้าหมาย  ส่งเสริม สนับสนุน  ก ากับดูแล 
และตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  รวมทั้งให้ค าปรึกษา  แนะน าและเสนอแนะ
แนวทางในการด าเนินงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย  
  ๑.๑) นายพีระวัตร จันทกูล         ประธานกรรมการ 
  ๑.๒) นายอักษร ดีไสว รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓) นางรุ่งนภา ขวัญพรม รองประธานกรรมการ 



๘๖ 
 

 

  ๑.๔) นายสมาน ดอนชมไพร กรรมการ 
  ๑.๕) นางสกุลดารา กองแก้ว    กรรมการ 
  ๑.๖) นางชุลีพร  หม่องอิน กรรมการ 
  ๑.๗) นางนันทิยา ค าสิงห์ กรรมการ 
  ๑.๘) นางรัตมณี แสงสีดา กรรมการ 
  ๑.๙) นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๐) นางสาวสุดสงวน แสงก้อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าท่ี ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และประสานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งน าผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาสรุปภาพรวมและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔    เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป   ประกอบด้วย 
  ๒.๑) นางรุ่งนภา  ขวัญพรม   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒) นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓) นางสกุลดารา กองแก้ว กรรมการ  
  ๒.๔) นายธิติสรณ์ ศรีธาดา กรรมการ 
  ๒.๕ )นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล กรรมการ 
  ๒.๖) นางสาวพจนารถ  แก้วยศ  กรรมการ 
  ๒.๗) นายชัชนท  รีรมย์ กรรมการ 
  ๒.๘) นางรัตมณี  แสงสีดา กรรมการ 
  ๒.๙)  นางเตือนใจ สัจวาท กรรมการ 
  ๒.๑๐) นางนาทกัญญา นงภา กรรมการ 
  ๒.๑๑) นางสาวนิตยา น้อยนันท์ กรรมการ 
  ๒.๑๒) นางจุรีพร  ศรีธาดา กรรมการ 
  ๒.๑๓) นายอนุสิษฐ์   จิตจ านงค์ กรรมการ 
  ๒.๑๔) นายประชุม เหล่าแช่ม กรรมการ 
  ๒.๑๕) นางจุรีพร  ศรีธาดา กรรมการ 
  ๒.๑๖) นางสาวสุปราณี     แก้วดู กรรมการ 
  ๒.๑๗) นางนฤมนต์  รัตนเสถียร กรรมการ 
  ๒.๑๘) นายพุฒิพัฒน ์ วงศ์วิริยชาติ กรรมการ 
  ๒.๑๙) นางวงษ์รัตน ์ เพชรบูรณ์ กรรมการ 
  ๒.๒๐) นางสาวสกุณา       แก้วทะ กรรมการ 



๘๗ 
 

 

 ๒.๒๑) นางอรัญญา   ลาดเลา กรรมการ 
 ๒.๒๒) นางสาวอรวราภรณ์      สุนลี กรรมการ 
 ๒.๒๓) นางสาวสุดสงวน แสงก้อน กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๔) นางนิตยา   แก่นนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 มีหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ตามแบบ
ตรวจสอบและประเมินสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยแยกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
และผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี ้
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
      ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑) นายธิติสรณ์ ศรีธาดา ประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๒) นางรัชน ี เหลืองทอง รองประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๓) นางสาวรติพร สีสายค า กรรมการ 
  ๓.๑.๔) นางมันทนา ผุยผัน กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑.๕) นางนิตยา แก่นนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    ประกอบด้วย   
  ๓.๓.๑) นายสมาน ดอนชมไพร ประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๒) นางนฤมล ลู่ทอง รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๓) นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร กรรมการ 
  ๓.๓.๔) นางสาวสุปราณี แก้วด ู กรรมการ 
  ๓.๓.๕) นางสาวสุมาลี บัวพรวน กรรมการ 
  ๓.๒.๖) นางจุรีพร ศรีธาดา กรรมการ 
  ๓.๓.๗) นางสาวจิราภรณ์  หล้าน้อย กรรมการ  
  ๓.๓.๘) นางนฤมนต์ รัตนเสถียร กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๓.๙)นายพุฒิพฒัน ์ วงศ์วิริยชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๘๘ 
 

 

 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ประกอบด้วย 
  ๓.๔.๑) นายอนุสิษฐ์ จิตจ านงค์ ประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๒) นางสาวสกุณา แก้วทะ รองประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๓)  นางพูลวดี ภาพสิงห์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    ประกอบด้วย 
  ๓.๕.๑)  นายพีระวัตร จันทกูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๒)  นางรุ่งนภา ขวัญพรม   รองประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๓)  นางสกุลดารา กองแก้ว กรรมการ 
  ๓.๕.๔)  นายสมาน ดอนชมไพร กรรมการ 
  ๓.๕.๕)  นายธิติสรณ์ ศรีธาดา กรรมการ 
  ๓.๕.๖)  นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล กรรมการ 
  ๓.๕.๗)  นางสาวพจนารถ  แก้วยศ กรรมการ 
  ๓.๕.๘)  นายชัชนท  รีรมย์ กรรมการ 
  ๓.๕.๙)  นางรัตมณี แสงสีดา กรรมการ 
  ๓.๕.๑๐)  นายวีระพันธ ์ เกตุพันธุ์ กรรมการ 
  ๓.๕.๑๑)  นางจุรีพร ศรีธาดา กรรมการ 
  ๓.๕.๑๒) นางนาทกัญญา นงภา กรรมการ 
  ๓.๕.๑๓) นางสาวสุปราณี   แก้วดู กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๕.๑๔)  นางสาวนิตยา   น้อยนันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ       ประกอบด้วย 
  ๓.๖.๑) นางนาทกัญญา นงภา ประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๒) นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล รองประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๓) นางวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ กรรมการ 
  ๓.๖.๔) นางนันทิยา ค าสิงห์ กรรมการ 
  ๓.๖.๕) นายปรีชา พึ่งบัว กรรมการ 
  ๓.๖.๖) นายสาธิต ศรีสด กรรมการ 
  ๓.๖.๗) นางสาวรัชฎาภรณ์    บุญประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๖.๘) นางวันเพญ็ จุดาศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 



๘๙ 
 

 

  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑) นายอักษร ดีไสว ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒) นายวีระพันธ ์ เกตุพันธุ์ รองประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๓) นายชัชนท รีรมย์ กรรมการ 
  ๓.๒.๔ นางสาววิชิตา โฉมอุดม กรรมการ 
  ๓.๒.๕) นายรณชัย ปราชม  กรรมการ 
  ๓.๒.๖) นางเตือนใจ สัจวาท กรรมการ 
  ๓.๒.๗) นายกศิชา สะดา กรรมการ 
  ๓.๒.๘) นายอภินันทการ พิพิธกุล กรรมการ 
  ๓.๒.๙) นายธีรพล  โมฆรัตน ์ กรรมการ 
  ๓.๒.๑๐) นายอดิศร สีด า  กรรมการ 
  ๓.๒.๑๑) นายสหพันธุ์ สมทัศน์ กรรมการ 
  ๓.๒.๑๒) นายวิษณุ เขาลาด กรรมการ 
  ๓.๒.๑๓) นางสาวศิรประภา  พาบับ กรรมการ 
  ๓.๒.๑๔) นางสาวสุกัญญา  จิตรนอก  กรรมการ 
  ๓.๒.๑๕) นายวิศัลย์ จันทร์ผ่อง  กรรมการ 
  ๓.๒.๑๖) นางสาวศมน เพ็งภู่  กรรมการ 
  ๓.๒.๑๗) นางชุลีพร หม่องอิน กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒.๑๘) นายประชุม เหล่าแช่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๔.๑)มีเป้าหมาย   วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๔.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๔.๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๔.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 



๙๐ 
 

 

ประกอบด้วย 
  ๔.๑) นางรุ่งนภา    ขวัญพรม ประธานกรรมการ 
  ๔.๒) นายสมาน  ดอนชมไพร รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓) นายประยุกต์ จิระเดชประไพ กรรมการ 
  ๔.๔) นางวันเพ็ญ จุดาศรี  กรรมการ 
  ๔.๕) นายมณชัย   กองเงิน กรรมการ 
  ๔.๖) นางเตือนใจ อินทรศักดิ์      กรรมการ 
  ๔.๗) นางสาวอรวราภรณ์ สุนลี กรรมการ 
  ๔.๘) นางรุ่งนภา  สิงห์อ าพล กรรมการ 
  ๔.๙) นางสาวพจนารถ แก้วยศ กรรมการ 
  ๔.๑๐) นางสาวสุดสงวน     แสงก้อน กรรมการ 
  ๔.๑๑) นางนิตยา แก่นนาค  กรรมการ 
  ๔.๑๒) นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๓) นางนันทิยา ค าสิงห์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               ๕.๑)จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต 
               ๕.๒)ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
               ๕.๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๕.๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๕.๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
  ๕.๑) นางรุ่งนภา  ขวัญพรม ประธานกรรมการ 
  ๕.๒) นางสกุลดารา กองแก้ว รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓) นายธิติสรณ์ ศรีธาดา กรรมการ 
  ๕.๔) นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล กรรมการ 
  ๕.๕) นางสาวพจนารถ     แก้วยศ กรรมการ 
  ๕.๖) นายชัชนท  รีรมย์ กรรมการ 
  ๕.๗) นางรัตมณี  แสงสีดา กรรมการ 
  ๕.๘) นางเตือนใจ สัจวาท กรรมการ 



๙๑ 
 

 

  ๕.๙) นางนาทกัญญา นงภา กรรมการ 
  ๕.๑๐) นางสาวนิตยา น้อยนันท์ กรรมการ 
  ๕.๑๑) นางนาร ี     ผิวจันทร์ กรรมการ 
  ๕.๑๒) นายอนุสิษฐ์    จิตจ านงค์ กรรมการ 
  ๕.๑๓) นายประชุม    เหล่าแช่ม กรรมการ 
  ๕.๑๔) นางจุรีพร      ศรีธาดา กรรมการ 
  ๕.๑๕) นางอรัญญา    ลาดเลา กรรมการ 
  ๕.๑๖) นายพุฒิพัฒน ์    วงศ์วิริยชาติ กรรมการ 
  ๕.๑๗) นางวงษ์รัตน ์     เพชรบูรณ์ กรรมการ 
  ๕.๑๘) นางสาวสกุณา     แก้วทะ กรรมการ 
  ๕.๑๙) นางสาวจง     ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมการ 
  ๕.๒๐) นางสาวสุปราณี     แก้วดู กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๒๑) นางนฤมนต์     รัตนเสถียร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ขอให้คณะครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ัง  
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
บังเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป  และถ้าหากเกิดปัญหาใดๆให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
                  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๔   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

                                       
 
                                                ( นายพีระวัตร   จันทกูล ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


