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ค าน า 
  
   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ฉบับนี้เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑   
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๑  ท้ัง ๓  มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน และเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 

    ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  พ่อแม ่ ผู้ปกครอง  นักเรียนและคณะครู 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง  ในการจัดการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนทุกคนเป็นคนท่ีมีคุณภาพ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 
   

                            
                       
                                                           ( นายจงรัก   เกตแค )             
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self  Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
      โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ต้ังอยู่เลขท่ี ๙๙/๙   หมู่ ๕  ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก   
จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๑๐  โทรศัพท์   ๐-๕๖๘-๒๔๓-๐๐,๐-๕๖๘-๒๔๕-๔๔   
โทรสาร ๐-๕๖๘-๒๔๓-๐๐    e–mail : Phetchabun@Kanchanapisek.ac.th  
Website http://www.Kanchanapisek.ac.th สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา   
ประเภทประจ าและไป-กลับ    เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๖  เนื้อที่ ๑๙๑ ไร่  ๕๗   ตารางวา   
โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ๑๐  จังหวัด ได้แก่   เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  เลย   พิจิตร  สุโขทัย   
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  พะเยา และเชียงราย  
               ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา  มีบุคลากร ๗๕ คน นักเรียน ๓๕๘  คน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด   พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินงานตามแผน 
ท่ีก าหนดไว้     จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล 
การด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง  (Self Assessment Report : SAR )ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี 
 
๑.สรุปผลการประเมินในภาพรวม :ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ๔ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ๔ 

แปลผล ดีเลิศ 



ง 
 

 
๒.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ในอนาคต ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ -๒๕๖๔     ประกอบด้วยกลยุทธ์
(STRATEGIES)  หลักสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
ด้านพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และด้านพัฒนาองค์กร 
ให้พร้อมบริการ  โดยยึดหลัก  ๔ ยุทธวิธี ๑๕ วิถี ดังนี ้

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

วิถีท่ี ๒ พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง 
        วิถีท่ี ๓ พัฒนาการอ่านและการเขียน   

   วิถีท่ี ๔ ห้องเรียนคุณภาพ SMTE ,ห้องเรียนกีฬา   
        วิถีท่ี ๕ การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธวิธีท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน  
   วิถีท่ี ๖ พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน TEPE  

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 
***************************************************** 

 
 



จ 
 

 
 
 
 
 

     ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
    เร่ือง บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
 

                         ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฏกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา     
พ.ศ.๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑    ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการการประกัน    
คุณภาพการศึกษา  โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ     
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน    
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล   
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
       เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณการศึกษา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา 
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

         ท้ังนี้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันท่ี   ๑๖    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงประกาศให้ใช้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
                  ประกาศ ณ วันท่ี   ๑   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
   
 
 

           (นายวิพากย์   โรจนแพทย์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

              
 
 
  
                     
                  ( นายจงรัก    เกตแค)         

  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
  

 

 



 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
     ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  
         ช่ือสถานศึกษา    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
ต้ังอยู่เลขท่ี ๙๙/๙   หมู่ ๕  ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๑๐   
โทรศัพท์   ๐-๕๖๘-๒๔๓-๐๐,๐-๕๖๘-๒๔๕-๔๔  โทรสาร ๐-๕๖๘-๒๔๓-๐๐ 
e–mail:Phetchabun@Kanchanapisek.ac.th , 
Website : http://www.kanchanapisek.ac.th,Facebook :  https://www.facebook.com/kcnpb/    

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  ประเภทประจ าและไป-กลับ    เปิดสอนต้ังแต่ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๖    เนื้อที่ ๑๙๑ ไร่  ๕๗   ตารางวา  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
๑๐  จังหวัด ได้แก่   เพชรบูรณ์  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  ภักดีชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
คติพจน์โรงเรียน อก ต   ทุก กฏ    เสยฺ โย  ความช่ัวไม่ท าเสียเลยดีกว่า 
 
สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน – ทอง 
น้ าเงิน    หมายถึง  องค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทย 
ทอง      หมายถึง   สีประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
                         รัชกาลท่ี ๙ 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน    ต้นราชพฤกษ์ 
อัตลักษณ์  :      “สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
เอกลักษณ์ :        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 พัฒนา

คุณลักษณะตามเบญจวิถี โดยใช้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์หลัก  
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล เทิดทูนสถาบัน 

กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโลก 
 

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

 
ท าเนียบผูบ้ริหาร 
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   ถึง วันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๔๗  
๓. นายเสนาะ  อั้งเอย        รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
    วันท่ี ๕  ตุลาคม   ๒๕๔๗  ถึงวันท่ี  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๗     
๔. ดร. พีรพัฒน์   วัชรินทรางกูร    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  ถึงปัจจุบัน   
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 

ประวัติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบรูณ์ 
 เนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   

ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๕๐  ปี  ในวันท่ี  ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙  กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดต้ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ   
๙ แห่ง  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเมื่อวันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘   
ใช้ช่ือครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ   
ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี  จังหวัดเพชรบูรณ์” และในวโรกาสต่อมา  เมื่อวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์   
พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ(รัชกาลท่ี๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ   
พระราชทานนามโรงเรียนช่ือ  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัดต่อท้าย  
คือ  “ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ” 
 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้  นายชัยณรงค์  เทียนสีม่วง ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหาร                    
เป็นคนแรก  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง วันท่ี ๑๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕   
ได้เปิดท าการสอนต้ังแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันราชภัฎ
เพชรบูรณ์ ให้ใช้อาคารเรียนและหอพักเป็นการช่ัวคราว  โดยมีนายวิพากย์  โรจนแพทย์   
ผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ในขณะนั้น  เป็นผู้ดูแลติดต่อประสานงาน 
และให้ความช่วยเหลือแก่ทางโรงเรียนตลอดเวลา  เดิมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทประจ าท้ังหมด  
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ได้รับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยนายสุรพร  ดนัยต้ังตระกูล  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานด าเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
นาคประทินก่อสร้าง และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนยงัท่ีต้ังของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์   
มีเนื้อที่  ๑๙๑  ไร่  ๕๗ ตารางวา     ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง    
โดยได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนและหอพักช่ัวคราว จาก ส.ส.ไพศาล  จันทรภักดี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต ๒ ในขณะนั้น  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนายฉกรรจ์ แน่นอุดร  
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นคนท่ี ๒ ต้ังแต่ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
ถึงวันท่ี  ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗    
                 เมื่อวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและทอดพระเนตร
นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนยังความปล้ืมปิติยินดีแก่ชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
เป็นล้นพ้น 
  ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา 
ประเภทประจ าและไป-กลับ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   
๑๐  จังหวัด ได้แก่   เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  เลย   พิจิตร  สุโขทัย   อุตรดิตถ์   แพร่   น่าน   พะเยา 
 
 
  



๔ 
 

และเชียงราย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหโ้รงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
คุณภาพครู สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 

 
 
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน 
 และทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน    เมื่อวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ) 
             ** ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้รับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนครเข้าร่วมเป็นสมาชิก กลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันอีก ๑ โรงเรียน รวมเป็น ๑๐ โรงเรียน 
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๑.๓ รางวัลเกียรติยศของสถานศึกษา ( ต้ังแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๙-ปัจจุบัน ) 
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับ พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ๑) โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและทอดพระเนตรนิทรรศการ   
การจัดการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๒)  โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับดีเย่ียม    การประกวดนวัตกรรมการศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ   “ มหกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาภาคกลาง ปี ๒๕๔๙ ”   
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓)  โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับดีเย่ียม    การประกวดนวัตกรรมการศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ “ เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษา ” โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึง่นวัตกรรม  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ๔ ) โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษารอบสอง จากส านักงาน 
รับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๕) โรงเรียนได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดกลาง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙    ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒ 
 ๖) โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ๗) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  โครงการส่งเสริมรักการออมตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  การท าบัญชีรับ-จ่าย ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙) โรงเรียนได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น  จากส านักงานธนาคารออมสินภาค ๔           
จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑๐) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ    การประกวดวงโยธวาธิต ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เมื่อวันท่ี ๑๖ ส.ค.๔๙) 
 ๑๑)  โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    การแข่งขันเครื่องเป่าวงเล็ก ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์   
(เมื่อวันท่ี ๑๙ ส.ค.๔๙) 
 ๑๒) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี   
ระดับจังหวัด  และเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย 
 ๑๓) โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท าดีถวายในหลวง  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
 ๑๔) โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๑) โรงเรียนได้รับการรับรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ลงวันท่ี ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๑ ) 
 โดยรัฐมนตรี  นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน    
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 ๒) โรงเรียนได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น  ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
 ๓) โรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร “ นักบัญชีรุ่นจ๋ิว” จากส านักงานกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนส่งเสริมนิสัยการออมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒ 
 ๕) โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง  
ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๖) โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๗) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอ าเภอ    การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี   
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒ 
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๑) โรงเรียนได้รับรางวัล  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
 ๒) โรงเรียนได้รับรางวัล  สถานศึกษาพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓) โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน   ในมหกรรมผลงาน“ หนึ่งโรงเรียน หนึง่นวัตกรรม”   
จากคุรุสภา ประจ าปี การศึกษา  ๒๕๕๑  จากผลงานวิจัย “ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
ของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ” 
 ๔) โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับอ าเภอหล่มสัก 
 ๕) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โซนอ าเภอหล่มสัก น้ าหนาว   
เขาค้อ 
 ๖) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๗)  โรงเรียนได้รับรางวัล “ นักบัญชีรุ่นจ๋ิว”และ เกียรติบัตรจากนายเกรียงศักดิ์  บุณยะสุต    
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๑) โรงเรียนได้รับ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม (Excellent School)  
ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ Qs ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 ๒) โรงเรียนได้รับ รางวัลเหรียญเงนิระดับประเทศ   หนึ่งโรงเรียนหนึง่นวัตกรรม 
( ประเภทส่ือบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ) 
 ๓) โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี ๒๕๕๒  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยธนาคารออมสินร่วมกับ สพฐ. 
 ๔) โรงเรียนได้รับ รางวัลสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเผยแพร่หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนาดีเด่น ตามมาตรฐานส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 ๕) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับจังหวัด  
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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-รางวัลดีเด่นที่ได้รับ พ.ศ.๒๕๕๓  
  ๑) ดร.พีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) 
ประจ าปี ๒๕๕๓ 
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับ พ.ศ.๒๕๕๔  
 ๑) โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับดี 
 ๒) โรงเรียน ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องสมุด จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ ระดับดีเย่ียม 
 ๓) โรงเรียนได้รับคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบทักษะชีวิตจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๐ 
 ๔) โรงเรียนผ่านการคัดเลือก โรงเรียนพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนระบบดูแล  
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
 ๕) โรงเรียนได้รับคัดเลือก โรงเรียนคุณธรรมดีเด่นในด้านคุณธรรม ระดับเครือข่าย 
 ๖) โรงเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนน าร่อง โครงการวยัรุ่น วัยใสใส่ใจรักฟัน  
“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เครือข่ายทันตสาธารณสุขอ าเภอหล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับ พ.ศ.๒๕๕๕    
 ๑)เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับพ.ศ.๒๕๕๖    
 ๑)โรงเรียนได้รับโล่ห์รางวัล ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จากจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับพ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๑)โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับดีเย่ียม(โรงเรียนขนาดกลางกลุ่มท่ี ๑) 
 โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่นระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๒) โรงเรียนได้รับรางวัล  ระดับดีเย่ียม(โรงเรียนขนาดกลางกลุ่มท่ี ๑) 
 โครงการประกวดโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๓) โรงเรียนได้รับโล่ห์รางวัล ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จากจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์  
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับพ.ศ.๒๕๕๘  
 ๑) โรงเรียนได้รับรางวัล ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จากมณฑลทหารบกท่ี ๓๖  
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับพ.ศ.๒๕๕๙  
 ๑) โรงเรียนได้รับรางวัลศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จากมณฑลทหารบกท่ี ๓๖  
 ๒) โรงเรียนได้รางวัล โครงการโรงเรียนสีเขียว  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)   
 ๓) โรงเรียนได้รางวัล โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า   
            จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ประจ าปี ๒๕๕๙   
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-รางวัลดีเด่นที่ได้รับพ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๑) โรงเรียนได้รับรางวัลศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จากมณฑลทหารบกท่ี ๓๖  
 ๒) โรงเรียนได้รางวัล โครงการโรงเรียนสีเขียว  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)   
 ๓) โรงเรียนได้รางวัล โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า   
            จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ประจ าปี ๒๕๖๐    
-รางวัลดีเด่นที่ได้รับพ.ศ.๒๕๖๑ 
         ๑) นายศุภกิตติพงศ์ ทักคุ้ม  และนางสาวสุกัญญา  ชาธรรมา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง การประกวดและแข่งขันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
ณ กรุงกัวลาร์ลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
( International  Science  Innovation  and  Public speaking competition (ISIPc) ๒๐๑๙ 
         ๒)โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษา
ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จากมณฑลทหารบกท่ี ๓๖  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 
 
 
 
 
๑.๔  แผนที่แสดงที่ต้ังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ์
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลด้านการบริหาร       
    ๑) ผูอ้ านวยการโรงเรียน  นายจงรัก  เกตแค   
        วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
                                        โทรศัพท์  ๐๘๑- ๙๗๒๔๓๕๔    

     e-Mail : Jongruk.ke @ chaiyo.com  
              วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)  
              สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก      

                                       ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้  ต้ังแต่วันท่ี วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
                                       จนถึงปัจจุบัน  
 
    ๒) รองผูอ้ านวยการโรงเรียน  จ านวน   ๒  คน 
         ๒.๑ นายคมสัน   สีป้อ  
              วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
              วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)  
                                              สาขาจิตวิทยาการแนะแนว   
                                              โทรศัพท์ ๐๘๑- ๙๖๒๙๐๔๑   
               e-Mail:Komsan.S@Kanchanapisek.ac.th   
              รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
          
         ๒.๒ นายเสนาะ  อั้งเอย  
                                              วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
                                             วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ค.ม.) การบริหารการศึกษา                
                                             โทรศัพท์๐๘๖- ๔๔๑๙๓๐๓  
                                             e-Mail: Sanor.123 @hotmail .com   
                                            รับผิดชอบกลุ่มบริหารท่ัวไป   
          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑    
 

    ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ ( ณ วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑)  
จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น จ านวน
ห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 

๓ 
๓ 
๒ 

๔๕ 
๓๗ 
๑๕ 

๓๖ 
๒๒ 
๒๘ 

๘๑ 
๕๙ 
๔๓ 

๒๗ 
๒๐ 
๒๒ 

รวมม.ต้น ๘ ๙๗ ๘๖ ๑๘๓  
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

๓ 
๓ 
๒ 

๓๐ 
๓๒ 
๑๙ 

๒๔ 
๓๙ 
๓๖ 

๕๔ 
๗๑ 
๕๕ 

๑๘ 
๒๔ 
๒๘ 

รวมม.ปลาย 
๘ ๘๑ ๙๙ ๑๘๐  

รวมทั้งหมด 
๑๖ ๑๗๘ ๑๘๕ ๓๖๓  

           
           
ข้อมูลนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ดังนี้ ( ณ วันที่  ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑)  

จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
ระดับชั้น จ านวน

ห้อง 
เพศ รวม เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 

๓ 
๓ 
๒ 

๔๕ 
๓๗ 
๑๔ 

๓๕ 
๒๓ 
๒๗ 

๘๐ 
๖๐ 
๔๑ 

๒๗ 
๒๐ 
๒๑ 

รวมม.ต้น ๘ ๙๖ ๘๕ ๑๘๑  
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

๓ 
๓ 
๒ 

๒๙ 
๓๑ 
๑๘ 

๒๔ 
๓๙ 
๓๖ 

๕๓ 
๗๐ 
๕๔ 

๑๘ 
๒๔ 
๒๗ 

รวมม.ปลาย 
๘ ๗๘ ๙๙ ๑๗๗  

รวมทั้งหมด 
๑๖ ๑๗๔ ๑๘๔ ๓๕๘  

 
            ( *** ท่ีมาของข้อมูล :  งานทะเบียนและวัดผล, กลุ่มบริหารวิชาการ) 



๑๒ 
 

      
           
 
 
๔. ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากร  ครูประจ าการ 
     ๔.๑) ข้อมูลบุคลากรปีก.ศ.๒๕๖๑    

 

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 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - - - - - 
- ผู้จัดการ - - - - - 
- อื่นๆ ...............      

รวม - - ๓ - ๓ 
๒. ผู้สอน      

- ครู - ๒๖ ๒๖ - ๕๒ 
- ครูอัตราจ้าง 
 

- ๑๘ - - ๑๘ 

- ครูพิเศษ - - - - - 
- ครูต่างชาติ - - - - - 
- พนักงานราชการ - ๒ - - ๒ 
- อื่นๆ ............... - - - -  

รวม - ๔๖ ๒๖ - ๗๒ 
๓. บุคลากร -     

- เจ้าหน้าท่ี - - - - - 
- ลูกจ้างประจ า - ๒ - - - 
- อื่นๆ ............... 
 

- - - - - 

รวม - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - ๔๘ ๒๙ - ๗๗ 

  ( *ท่ีมาของข้อมูล :งานบุคคล,กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 ๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี    
 ๕.๑ อาคารสถานที่ 
  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 
  ๑.๑ ห้อง E-Learning ๑ 

  ๑.๒ ห้อง E-Learning ๒ 
  ๑.๓ ห้อง E-Learning ๓ 
  ๑.๔ ห้อง Sever 
  ๑.๕ ห้อง E – Teacher 
  ๑.๖ ห้อง E-  Classroom 
 ๒) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  ๒.๑  ห้องปฏิบัติการเคมี 
  ๒.๒  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
  ๒.๓  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
  ๒.๔  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
 ๓)  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 
 ๔)  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 
 ๕)  ห้องโสตทัศนศึกษา 
 ๖)  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
 ๗)  ห้องจริยธรรม 

 ๘)  ห้องเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๙)  ห้องปฏิบัติการทางดนตรี     
  ๙.๑  ห้องดนตรีสากล 
  ๙.๒  ห้องดนตรีไทย 



๑๔ 
 

  ๙.๓  ห้องดนตรีพื้นบ้าน 
 
 
 
 ๑๐)  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑๐.๑  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๑๐.๒  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑๐.๓  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑๐.๔  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑๐.๕  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑๐.๖  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๑๐.๗  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  ๑๐.๘  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยและสุขศึกษา 
  ๑๐.๙  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๐.๑๐  ห้องปฏิบัติการการทางอาชีพ  ได้แก่  ๑) ห้องคหกรรม  ๒) ห้องอุตสาหกรรม 
 ๑๑) ห้องแนะแนวการศึกษา 
 ๑๒) ห้องวิจัยทางการศึกษา 
 ๑๓)  ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงาน 
  ๑๓.๑  ห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป 
  ๑๓.๒  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   ๑๓.๓  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
   ๑๓.๔  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล       
  ๑๔) ห้องส านักงานกิจการหอพักนักเรียนประจ า 
  ๑๕)  ห้องส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน  

  ๑๖)  สนามกีฬา 
   ๑๖.๑  สนามฟุตบอล          ๒    สนาม 
   ๑๖.๒  สนามบาสเกตบอล    ๒    สนาม 
   ๑๖.๓  สนามตะกร้อ           ๑    สนาม 
   ๑๖.๔  สนามวอลเล่ย์บอล    ๑    สนาม 
          ๑๖.๕  สนามฟุตซอล          ๑    สนาม 
   ๑๖.๖  สนามเทนนิส          ๑    สนาม 
           ๑๖.๗  สนามเปตอง           ๑    สนาม 
   ๑๗)  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  ๑๘)  โรงประกอบอาหาร  
           ๑๙)  ห้องน้ า รวมทั้งหมด       ๕๒๑         ห้อง  
 
 ๕.๓ จ านวนห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  รวมท้ังหมด  ๑๖  ห้องเรียน   

 



๑๕ 
 

 

๖.ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    

รายการ งบประมาณ 
เป็นเงิน(บาท) 

๑. เงินงบประมาณ  ( โครงการยกระดับโรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านวิทย์-คณิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

๒. เงินนอกงบประมาณ  
     ๒.๑ เงินอุดหนุน ๒,๒๘๘,๑๘๔ 
     ๒.๒ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ฯ ๔๖,๕๐๐ 
     ๒.๓ เงินรายได้สถานศึกษา ๑๐,๖๑๐,๙๒๐๐ 
๓. เงินอื่นๆ 
    ๓.๑ งบประมาณโครงการห้องเรียนกีฬา(งบลงทุน)    
    ๓.๒ งบประมาณโครงการห้องเรียนกีฬา(งบด าเนินงาน)   

 
    ๔๙๙,๐๐๐ 
๑๐,๗๐๘,๖๐๒ 

  *รายละเอียด ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 
  

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 
รายการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
รายการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑.เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานฯ ๔๖,๕๐๐ ๑.เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานฯ - 
๒.เงินอุดหนุน : ๑/๖๑  
   (๗๐ %) 
 

๑,๐๗๕,๒๐๙ ๒.เงินอุดหนุน ๒/๖๑  
   (๗๐ %) 
 

๖๓๗,๘๓๐ 

๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๔๖๗,๕๕๐ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๔๖๕,๑๕๐ 
๒) ค่าหนังสือเรียน ๑๙๓,๓๓๙ ๒) ค่าหนังสือเรียน - 
๓)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ๑๒๑,๘๕๐ ๓)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - 
๔ ) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕๖,๓๙๐ ๔ ) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕๖,๐๗๐ 
๕ ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๑๑๗,๑๗๐ ๕ ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๑๑๖,๖๑๐ 

๓.เงินอุดหนุน :๑/๒๕๖๑ 
(๓๐ %) 

๓๑๗,๔๙๐ ๓.เงินอุดหนุน ๒/๒๕๖๑
(๓๐%) 

๒๕๗,๖๕๕ 

๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๑๙๔,๗๐๐ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๑๘๗,๙๐๐ 
๒) ค่าหนังสือเรียน ๑๑๘,๙๑๐ ๒) ค่าหนังสือเรียน - 
๓) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ๕๐,๕๐๐ ๓)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - 
๔ )ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๓,๔๔๐ ๔ ) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๒,๖๕๐ 
๕ )ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๔๘,๘๕๐ ๕ ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๔๗,๑๕๐ 

 
                                       (* ที่มาของข้อมูล :งานการเงิน ,กลุ่มบริหารงบประมาณ) 

 



๑๖ 
 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

๗.๑.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะท าเลท่ีเหมาะสมภูมิทัศน์สวยงาม สภาพแวดล้อมดี
มาก เหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนประจ าได้รับการสนับสนุนจาก อบต.น้ าชุน  
เป็นอย่างดี ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและผู้น าชุมชน   

๗.๑.๑  ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนหมู่ท่ี ๓ โดยท่ัว ๆ ไป 
- อาชีพ          เกษตรกรรม 
- อาชีพเสริม    ไม่มี เนื่องจากมีการท านาสลับการปลูกยาสูบ 
- การละเล่นท้องถิ่น เส็งกลอง , การแห่ต้นผ้ึง 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจักสาน , การท ากลอง 

๗.๑.๒ ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนหมู่ท่ี ๕  โดยท่ัว ๆ ไป   
- อาชีพหลัก เกษตรกรรม , และรับจ้าง 
- อาชีพเสริม กลุ่มแม่บ้าน โดยคุณประนอม จันทรภักดี 
- ประเพณีท้องถิ่น ลอยกระทง , เข้าพรรษา , แห่เทียน 

ประชากรประมาณ ๒,๐๐๐  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ โรงเรียน  ทิศเหนือจดบ้านน้ าอ้อม  
,บ้านโคกหนองม่วง  หมู่ท่ี ๕ และหมู่ท่ี ๖ (บ้านน้ าอ้อม แยก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒)  
ทิศใต้จดบ้านโคกหนองม่วง  หมู่ท่ี ๕ , บ้านน้ าชุนใหญ่  หมู่ท่ี ๓  ทิศตะวันออกจดบ้านโคกหนองม่วง  
หมู่ท่ี ๕  ทิศตะวันตก  จด บ้านน้ าชุนใหญ่ หมู่ ๓ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  
เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ าตลอดท้ังปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง 
 ๗.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่    

    ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๕๐  รับราชการ ร้อยละ ๑๕    
อาชีพค้าขาย ร้อยละ ๒๐ ประกอบธุรกิจส่วนตัว   ร้อยละ ๑๐  และอื่น ๆ ร้อยละ ๕    
นับถือศาสนา พุทธ  ร้อยละ  ๙๙.๕๘   ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๐.๒๑  และศาสนาคริสต์ร้อยละ ๐.๒๑  
 ๗.๓  โอกาสของโรงเรียน 
  ๗.๓.๑ ด้านโอกาส  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้ข้าร่วมโครงการ  
ของสพฐ. และ สมป. ดังนี ้
   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)  
 
 
 



๑๗ 
 

  ๗) โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (ปี กศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐)  
  ๘) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (Enrichment  
Program of  Science  Mathematics  Technology  and  Environment)  
ต้ังแต่ปี กศ.๒๕๖๐ -ปัจจุบัน 
  ๙) โครงการห้องเรียนกีฬา (SPORT  PROGRAM) ของสพฐ. (ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง) 
ต้ังแต่ปี กศ.๒๕๖๐- ปัจจุบัน 
  
๘.  ข้อมูลแผนการจัดช้ันเรียน  (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
     ๘.๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)   
             นักเรียนจ านวน   ๑๘๑  คน  = ๓  : ๓ : ๒     
             โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   ดังนี้ 
          ๑)  โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 
         ๒)  โครงการห้องเรียนคู่ขนาน SMTE แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
         ๓)  โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา 
    ๘.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)   
            นักเรียนจ านวน   ๑๗๗  คน  =  ๓ : ๓ : ๒               
            โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล     ดังนี้ 
          ๑)  โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 
         ๒)  โครงการห้องเรียนคู่ขนาน SMTE แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
         ๓)  โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –กีฬา 
         ๔)  โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา แผนการเรียนศิลป์ –กีฬา 

๙. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

      ๙.๑) ห้องสมุดมีขนาด   ๓๕๒ ตารางเมตร  (คิดเป็นประมาณ ๔ ห้องเรียน)  
จ านวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมดประมาณ    ๑๖,๙๕๐  เล่ม  การสืบค้นหนังสือและการยืม –คืน  
ใช้ระบบ ทศนิยมดิวอี้     
                  (** ท่ีมาข้อมูล :งานห้องสมุด, กลุ่มบริหารวิชาการ ) 
 ๙.๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ๒.๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์             จ านวน   ๙   ห้อง 
    ๒.๑.๑)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป จ านวน    ๒   ห้อง 
    ๒.๑.๒)  ห้องปฏิบัติการทางเคมี  จ านวน    ๒   ห้อง 
    ๒.๑.๓ ) ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา  จ านวน    ๒  ห้อง 
    ๒.๑.๔)  ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์  จ านวน    ๓   ห้อง 
  ๒.๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (E-learning)    จ านวน    ๓   ห้อง 
  ๒.๓) ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ   จ านวน    ๑   ห้อง 
  ๒.๔) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จ านวน    ๑    ห้อง 
 
 



๑๘ 
 

๑๐. ผลงานดีเด่นท่ีได้รับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๑)  ประเภทผลงานของสถานศึกษา 
 ๑.๑) นายศุภกิตติพงศ์ ทักคุ้ม  และนางสาวสุกัญญา  ชาธรรมา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง การประกวดและแข่งขันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
ณ กรุงกัวลาร์ลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
( International  Science  Innovation  and  Public speaking competition (ISIPc) ๒๐๑๙ 
      ๑.๒) โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ฝึกแข็งขัน
สถานศึกษาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จากมณฑลทหารบกท่ี ๓๖  
    
๒) ประเภทผลงานของผู้บริหาร     
   ๒.๑ )นายคมสัน  สีป้อ   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น “เพชรมัธยม”   ในโอกาสวันครู  
ครั้งท่ี๖๓ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   
  ๒.๒ )นายเสนาะ  อั้งเอย   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
ได้รับรางวัล EGAT  Green  Learning  Awards ผลงานการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ า  
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน) ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์                   สามารถ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ ๕ ขึ้นไป  ประจ าปี ๒๕๖๑   
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
 
๓) ประเภทผลงานดีเด่นของครู 
 ๓.๑ ) รายชื่อครูที่ได้รับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน   ๑ คนดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ) นายวีระพันธ์  เกตุพันธุ์  ได้รับต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ             
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๓.๒ )ครูได้รับเกียรติบัตร รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น “เพชรมัธยม” 
ในโอกาสวันครู คร้ังที่๖๓ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๐  จ านวน   ๒   คน   ดังนี้   

  ๓.๒.๑) นางรัชนี  เหลืองทอง ต าแหน่งครู 
  ๓.๒.๒) นางเตือนใจ  สัจวาท  ต าแหน่งครู 

 ๓.๓ )ครูได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น “ครูดีเบญจวิถีกาญจนา” กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑    จ านวน   ๔   คน   ดังนี้ 

  ๓.๓.๑) นายประยุกต์     จิระเดชประไพ  ต าแหน่งครู 
  ๓.๓.๒) นางรัชน ี          เหลืองทอง   ต าแหน่งครู 
  ๓.๓.๓) นางลัดดาวัลย์     ดอนชมไพร    ต าแหน่งครู 

          ๓.๓.๔) นายรณชัย         ปราชม     ต าแหน่งครู 
 
 
 



๑๙ 
 

 ๓.๔ )ครูได้รับเกียรติบัตร รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จ านวน   ๑   คน   ดังนี้ 

  ๓.๔.๑) นางสาวสิริภา    สงคราม ต าแหน่งครู 
 ๓.๕ )ครูได้รับเกียรติบัตร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จากมณฑลทหารบกที่ ๓๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน   ๓   คน   ดังนี้ 
   ๓.๕.๑) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชทหารหญิงนาที   เทียนเหลือ 
   ๓.๕.๒) ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารธิติสรณ์    ศรีธาดา 
   ๓.๕.๓) ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารรณชัย   ปราชม 
 ๓.๖ )ครูได้รับเกียรติบัตรธรรมศึกษาชั้นเอก ในการสอบธรรมสนามหลวง โดยส านักงาน 
แม่กองธรรมสนามหลวง   ประจ าปี  ๒๕๖๑  จ านวน   ๒๒   คน   ดังนี้ 
   ๓.๖.๑)นางสาวจง  ศักดิ์เจริญชัยกุล ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๒)นางสาวจิราภรณ์ หล้าน้อย ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๓)นางจุรีพร  ศรีธาดา ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๔)นางชุลีพร  หม่องอิน ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๕)นางสาวตรึงใจ  เกียรติกิตติกุล ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๖ )นางเตือนใจ  สัจวาท ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๗ )นางเตือนใจ  อินทรศักดิ์ ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๘ )นางนันทิยา  ค าสิงห์ ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๙)นางนาที  เทียนเหลือ ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๐ )นางนิตยา  แก่นนาค ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๑ )นางสาวพจนารถ แก้วยศ ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๒ )นางสาวรัชฏาภรณ์ บุญประเสริฐ ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๓ ) นางรัชนี   เหลืองทอง ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๔ ) นางลัดดาวัลย์  ดอนชมไพร ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๕ )นางวันเพญ็   จุดาศรี ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๖ )นางสกุลดารา     กองแก้ว ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๗ )นายสมาน      ดอนชมไพร ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๘ )นางสาวสิริภา  สงคราม ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๑๙ )นางสาวสุดสงวน แสงก้อน ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๒๐ )นางสาวสุมาลี  บัวพรวน ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๒๑ )นายอนุสิทธิ์   จิตจ านงค์ ต าแหน่งครู 
   ๓.๖.๒๒ )นายนพพร   จันทะคุณ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
 ๓.๗ )ครูได้รับเกียรติบัตรธรรมศึกษาชั้นโท   ในการสอบธรรมสนามหลวง                                 
โดยส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง   ประจ าปี  ๒๕๖๑  จ านวน   ๒   คน   ดังนี้ 
   ๓.๗.๑) นางสาวนิตยา  น้อยนันท์ ต าแหน่งครู 
   ๓.๗.๒) นางพูลวดี  ภาพสิงห์ ต าแหน่งครู 

 



๒๐ 
 

๓.๘ ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผู้บริหาร ครู งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของ
ครูและนักเรียน   กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  คร้ังที่  ๗  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม    ( ๙ – ๑๑   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี้ 

 
ท่ี กลุ่มสาระ ฯ 

 
ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ระดับรางวัล 

๑ คณิตศาสตร์ นางวิไลวรรณ   
จันทิพย์ 

ผลการใช้ชุดการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่อง
สมการเชิงเส้นตัวแปร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี  
ท่ี ๑ 

เหรียญเงิน 

๒ วิทยาศาสตร์ นางสาวสุปราณี  
แก้วด ู

รายงานผลการใช้แบบฝึกหัดโครงงานวิทยาศาสตร์
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Kahoot  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เหรียญทอง 

๓ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

นางสาวจง  
ศักดิเจริญชัยกุล 

The error Analysis of Blade-Palatal 
Retroflex Consonants zh,ch,sh,r in standard 
Mandarin acquired by Thai students 

เหรียญเงิน 

๔ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นายรณชัย   
ปราชม 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิชาภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เหรียญทอง 

๕ การงาน
อาชีพ 

นางวันเพญ็   
จุดาศรี 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งาน
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เหรียญทอง 

๖ พัฒนา
ผู้เรียน 

นางนาทกัญญา   
นงภา 

รายงานผลการจัดกิจกรรม โดยการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative Learning) เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
ด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ กิจกรรมแนะแนว    
(ก๒๒๙๑๓) 

เหรียญเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

๔ ) ประเภทผลงานดีเด่นของผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

     ๔.๑ ประเภทผลงานดีเด่นของผู้เรียน  

 ๔.๑.๑) นายศุภกิตติพงศ์ ทักคุ้ม  และนางสาวสุกัญญา  ชาธรรมา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง การประกวดและแข่งขันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
( International  Science  Innovation  and  Public   speaking competition (ISIPc) ๒๐๑๙ 
ณ  กรุงกัวลาร์ลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย    ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒     
 ๔.๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๓  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง 
งานประเพณีขนมจีนหล่มเก่า ปี ๒๕๖๒  
        ๔.๒  ผลงาน/รางวัลดีเด่นด้านกีฬา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ) 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   มีดังนี้  
 ๔.๒.๑ รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์ คร้ังที่ ๑๙  
“สุพรรณบุรีเกมส์”  ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี (๑-๗  ธันวาคม ๒๕๖๑)  
ได้รับ ๒  เหรียญทอง      ๔  เหรียญเงิน    ๑๒  เหรียญทองแดง   ดังนี้ 
 ๑)  รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)   ฟุตบอลชาย       
 ๒)  รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)   กอล์ฟผู้บริหาร 
 ๓)  รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)   กระโดดสูง อายุ ๑๕ ปีชาย       
 ๔)  รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)    วิ่ง ๑๕๐๐  เมตร อายุ ๑๘  ปีชาย 
 ๕)  รางวัลรองชนะเลิศ  (เหรียญเงิน)   วิ่ง ๔ x ๔๐๐  เมตร อายุ ๑๕  ปีหญิง 
 ๖)  รางวัลรองชนะเลิศ  (เหรียญเงิน ) เปตองครูหญิง 
 ๗)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) กระโดดสูง อายุ ๑๘ ปีชาย 
     ๘)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) กระโดดไกล อายุ ๑๘ ปีชาย  
               ๙)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร อายุ ๑๕  ปีหญิง  
 ๑๐)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒ (เหรียญทองแดง ) วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร อายุ ๑๕ ปีชาย  
 ๑๑)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒ (เหรียญทองแดง)  วิ่ง ๔ x ๑๐๐เมตร อายุ ๑๕ ปีหญิง 
 ๑๒)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง )  วิ่ง ๘๐๐  เมตรอายุ ๑๕ ปีหญิง 
   ๑๓)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง )   วิ่ง ๘๐๐ เมตรอายุ ๑๕ ปีชาย 
 ๑๔)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) เซปัคตะกร้อหญิง 
 ๑๕)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) เปตองเดียวชาย 
 ๑๖)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) เปตองทีม ๓ คนชาย  
   ๑๗)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) บาสเกตบอลหญิง 
               ๑๘)  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) วอลเลย์บอลหญิง 
  
 
 
 



๒๒ 
 

 ๔.๒.๒ รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค        
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  ๑) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  รุ่น ๑๔ ปี 
  ๒)  รางวัลชนะเลิศ  (เหรียญทอง)  รุ่น ๑๖ ปี  
  ๓)  รางวัลรองชนะเลิศ  (เหรียญเงิน)  รุ่น ๑๘ ปี  
 ๔.๒.๓ รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล   
รายการThailand Prime Minister Cup  ๒๐๑๙ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  ๑) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  รุ่น ๑๔ ปี 
  ๒)  รางวัลชนะเลิศ  (เหรียญทอง)  รุ่น ๑๖ ปี  
 ๔.๒.๔ รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล (คัดเลือกตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา “ สพฐ เกมส”์ ในระดับภาคเหนือ) ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  ๑) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 
 ๔.๒.๕. รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน  ระดับภาคเหนอืจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 (ระหว่างวันที่ ๒๐ –๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๑) 
  ๑) รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง 
 ๔.๒.๖. รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล   กีฬานักเรียน นักศึกษา        จังหวัด
เพชรบูรณ์  (รอบคัดเลือกภาคเหนือ)จังหวัดเพชรบูรณ์  ( วันที่ ๓-๑๐ ส.ค.๒๕๖๑) 
                 ๑) รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รุ่น ๑๔  ปี           
                 ๒) รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รุ่น ๑๖  ปี 
                 ๓) รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รุ่น ๑๘  ปี 
 ๔.๒.๗ รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
                 จังหวัดเพชรบูรณ์ ( วันที่ ๑๖-๒๐ ส.ค.๒๕๖๑) 
                 ๑) รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง  
 ๔.๒.๘ รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “เอสโคล่า”  คร้ังที่ ๒๙   
                  จังหวัดเชียงราย  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ( วันที่ ๑๖- ๒๒ ก.ย.๒๕๖๑) 
   ๑)รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ล าดับท่ี ๓   
 ๔.๒.๙ รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ.” คร้ังที่ ๑๓ 
                  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  จังหวัดเชียงใหม่  ( วันที่ ๒๗ ก.ค.- ๒ ส.ค.๒๕๖๑) 
                  ๑)รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ล าดับท่ี ๓               
 ๔.๒.๑๐ รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลยบ์อล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
                   คร้ังที่  ๓๕ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี  จังหวัดพิษณุโลก  ( วันท่ี ๒๐- ๓๐ ต.ค.๒๕๖๑) 
                  ๑)รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ล าดับท่ี ๑    
 ๔.๒.๑๑. รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กีฬานักเรียนนักศึกษา 
                 แห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๓๙    รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  จังหวัดพิษณุโลก                  
                  ๑)รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง   
    
           



๒๓ 
 

 ๔.๒.๑๒. รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอลยุวชน 
   รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ( วันที่ ๑๔- ๒๑ ม.ค.๒๕๖๒) 
   ๑)รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ล าดับท่ี ๓ 
 ๔.๒.๑๓. นางสาวประกายกานต์  ศรนารา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๕ ผ่านการคัดเลือก 
     เป็นตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ     
    Australia Junior Volleyball Championship (AJVC) ๒๐๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

๔.๓ งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน 
      กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  คร้ังที่  ๗  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 
      ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม    ( ๙ – ๑๑   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 
๔.๓.๑.ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์      
 
ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ระดับรางวัล 
๑ ๑. เด็กชายศวัสกร  เรืองฮุย                

๒. เด็กหญิงพัทธระวี  ศรีสุธรรม         
๓. เด็กหญิงพรรณวษา  มาดี                                 

การออกแบบท่ีวางภาชนะจากฝา
ขวดโดยใช้โปรแกรม GSP  

เหรียญเงิน 

๒ ๑. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองบุญตา 
๒. เด็กหญิงปริญญาพร  อุ่นมีศร ี               
๓. เด็กหญิงขวัญทิพย์  สอนสมนึก                                  

ความน่าจะเป็นง่ายนิดเดียว เข้าร่วม 

๓ ๑. เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม          
๒. เด็กหญิงพัทนันท์  เกตุยอด             
๓. เด็กหญิงอารียา  เถ่ือนไพรวัลย์                      

เปรียบเทียบการย้อมสีเส้นไหมและ
เส้นฝ้ายจากกระเพรา 
 

เหรียญทองแดง 

๔ ๑. เด็กหญิงกนกนภา  คีรีรัตน์สกุล        
๒. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชินไธสาร            
๓. เด็กหญิงรสนริน  วันทองสังข ์          

ก าไลไล่ยุง 
 

เหรียญทองแดง 

๕ ๑. เด็กชายคุณานนท์    แพรสี           
๒. เด็กชายภูรินทร์    วงศ์วิริยชาติ     
๓. เด็กชายณภัทร     ดิฐภักดีบวร                                        

เครื่องตัดโฟมอเนกประสงค์   
 

เหรียญทองแดง 

๖ ๑. เด็กหญิงธนิฌา  เนตรอิ่ม               
๒. เด็กหญิงพิมพ์นิภา แก้วป้องปก        
๓. เด็กหญิงศิรินทรา   พรมเพชร           

การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของ
น้ าบัวบกในการชะล้างสารพิษ 

เหรียญทองแดง 

๗ ๑. เด็กหญิงวนิชชา  วารี                   
๒. เด็กหญิงทัตพิชา   สิทธิลือชัย         
๓. เด็กหญิงพิชญามญช์ุ  ทักคุ้ม            

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกส้มโอ
และ    กล้วยหอม 

เข้าร่วม 

๘ ๑. เด็กหญิงชลิตา  แก้วค้ า                
๒. เด็กหญิงภัคธีมา  โพธิ์อ่อน             
๓. เด็กหญิงอัญมณี  จุตตโน                

โคมไฟไล่ยุง 
 

เข้าร่วม 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

๔.๓.๒.ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                       
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์   
 
ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ระดับรางวัล 
๑ ๑. นายเสฏวุฒิ วิเศษสรรค์                   

๒. นายจตุพัชร  ฐานุสรณ์                    
๓. นางสาวศศิธร  ไชยศรีฮาด                 

ตรรกศาสตร์ท านายอนาคต เหรียญทอง 

๒ ๑. นายพงษ์ดนัย  บัวใหญ่รักษา             
๒. นายการัณยภาส  แซ่เต๋ิน                
๓. นางสาวขนิษฐา  เห็นสมัคร               

เกมส์ S-MATH 
 

เหรียญทอง 

๓ ๑. นายศิวรุต  ขวัญเพ็ง                      
๒. นางสาวพนิตพร  กิตติวีระ              
๓. นางสาวสุกัญญา  ชาธรรมา               

การศึกษาประสิทธิภาพเตาดูด
ควันเพื่อลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซค์ 

เหรียญทอง 

๔ ๑. นายกีรติ  ถิตย์ประเสริฐ์                  
๒. นางสาวจูเลีย อนันตยา  เคลล่ี         
๓. นางสาวอภิญญา  ใจหาญ                 

การศึกษาสารท่ีมีผลต่อการ
งอกใหม่และซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
ท่ีฉีกขาดของ        พลานา
เลีย 

เหรียญทองแดง 

๕ ๑. นางสาวภัทรกาญจน์  กองแก้ว          
๒. นางสาวเอมอร  ยอดทองดี              
๓. นางสาวอารียา  จันทร์ตอน              

การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาจาก
ธรรมชาติในการผลิตไบโอ
ดีเซล 

เหรียญเงิน 

๖ ๑. นางสาวปิยะธิดา  จันทะคุณ            
๒. นางสาวปิยะธิดา  ยศปัญญา            
๓. นางสาวปริญญาพร   ท้าวเงิน           

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม 

เหรียญทองแดง 

๗ ๑. นางสาวนทีกานต์  ยินีรัมย์             
๒. นางสาวณัฐณิชา  เขียวปัญญา          
๓. นางสาวเกร็จมณี  พรมน้อย             

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การย้อมผ้าจากสมุนไพร
ท้องถิ่น 

เหรียญทองแดง 

๘ ๑. นายปริญญา       มาภัย             
๒. นายศุภกิตติพงษ์  ทักคุ้ม                
๓. นายศุภชัย         สุนาค า                 

ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

เหรียญทอง 

๙ ๑. นางสาวกัลย์สุดา   กัลยาประสิทธิ์      
 ๒. นางสาวปุณยวีร์    พุชพงษ์              
๓. นางสาวไพรัญญา   มิ่งขวัญ               

โรคท่ีเกิดจากความสัมพันธ์
ทางเครือญาติ 
 

เข้าร่วม 

๑๐ ๑. นายสาวอลิสชา     ฤาชา                 
๒. นางสาวปอรวรรณ   เสนานาม          
๓. นางสาวสมหญิง    บุญประเสริฐ          

เกมเลขยกก าลัง 
 

เข้าร่วม 

 
 
 



๒๖ 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ระดับรางวัล 
๑๑ ๑. นางสาวณัฐธิตาพันธ์ มหฐานพัฒน์    

๒. นางสาวพิมรภัทร     ผิวจันทร์            
๓. นางสาวญาดา     แถวอุทุม                 

แผ่นมาร์สหน้าจากน้ าซาวข้าว 
 

เหรียญทองแดง 

๑๒ ๑. นางสาวอรณิชา  เด็นยี 
๒. นางสาววิภาวดี  สุขโข 
๓. นางสาวนาดียา  วายา                 

พาลาโบลาหรรษา 
 

เหรียญทองแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

๔.๔ สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑       คร้ังที่ ๖๘  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา( สพม.)  
ณ จังหวัดพะเยา   ระหว่าง วันที่ ๒๐ – ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

 

 
ล าดับ รายการ นักเรียน ครู 

๑ รางวัลเหรียญทอง  อันดับ ๑๒
(๘๐.๒๕ คะแนน) 
การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวคริสต์สา  รุ่งเกตุ ๑. นายธิติสรณ์  ศรีธาดา 

๒ รางวัลเข้าร่วม  อันดับ ๔๑ 
(๕๒.๘๐ คะแนน) 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔- 
ม.๖ 

๑. นายการัณยภาส  แซ่เต๋ิน 
๒. นางสาวขนิษฐา   เห็มสมัคร 
๓. นายพงษ์ดนัย  บัวใหญ่รักษา 

๑. นางสาวสิริภา  สงคราม 
๒. นางจุรีพร  ศรีธาดา 
  

๓ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๔ รางวัลเหรียญทอง  อันดับ ๘ 
(๘๕.๖๐ คะแนน) 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์     
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกนกนภา  ศิริรัตน์สกุล 
๒. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่งจ าปา 
๓. เด็กหญิงกันยาพร  จันทร์ผ่อง 
๔. เด็กหญิงขวัญทิพย ์ สอนสมนึก 
๕. เด็กหญิงณฐมน  ไพเมือง 
๖. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทองปั้น 
๗. เด็กหญิงนัฐพร  ผลทิพย์ 
๘. เด็กหญิงนันทิตา  เต็งแย้ม 
๙. เด็กหญิงพนัดดา  เนาว์สุข 
๑๐. เด็กชายศิรินทรา  พรมเนตร 
๑๑. เด็กหญิงศิริยากร  ราคาแพง 
๑๒. เด็กหญิงอังคณานิตย์  พอค้ า 

๑. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๒. นางสกุลดารา  กองแก้ว 
๓. นางนันทิยา  ค าสิงห์ 
๔. นางสาวณัฐวรรณ  ปอสิงห์ 



๒๘ 
 

๕ รางวัลเหรียญเงิน  อันดับ ๓๔ 
(๗๒.๔๐ คะแนน) 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์      
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกัญญารัตน ์ สุทธิโชติ 
๒. นางสาวกันทิตา  แก้วเวียน 
๓. นางสาวฐิติพร  วิลาศรี 
๔. นางสาวศรสวรรค์  ตันตุลา 
๕. นางสาวศศิตา  ทวยศิริ 
๖. นางสาวศิรินทรา  อินทัง 
๗. นางสาวสุเมทา  พรหมดี 
  

๑. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๒. นางสกุลดารา  กองแก้ว 
๓. นางนันทิยา  ค าสิงห์ 
๔. นางสาวณัฐวรรณ    ปอสิงห ์
  

๖ รางวัลเหรียญเงิน  อันดับ ๖ 
(๗๗.๔๐ คะแนน) 
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ท่ีปรึกษา (Youth Counselor: 
YC)   ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองบุญตา 
๒. เด็กชายณภัทร  ดิฐภักดีบวร 
๓. เด็กชายธิติ  อินฟากท่า 
๔. เด็กหญิงพัทธระวี   ศรีสุธรรม 
๕. เด็กหญิงอารียา  เถ่ือนไพวัลย ์
  

๑. นางนาทกัญญา  นงภา 
๒. นางวันเพญ็  จุดาศรี 
  

๗ รางวัลเหรียญเงิน  อันดับ ๗ 
(๗๘.๐๐ คะแนน) 
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน    
ท่ีปรึกษา (Youth Counselor: 
YC)   ม.๔-ม.๖ 

๑. นายกันตภณ  ช่ืนใจ 
๒. นายกีรติ  ถิตย์ประเสริฐ 
๓. นางสาวจูเลีย อนันตยา  เคลล่ี 
๔. นายวีรภัทร  สอนงอก 
๕. นางสาวอภิญญา  ใจหาญ 
  

๑. นางนาทกัญญา  นงภา 
๒. นางสาวสุธาสินี   เสือดี 
  

๘ รางวัลเข้าร่วม  อันดับ ๓๕ 
(๕๐.๐๐ คะแนน) 
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายจิรายุ   สารอรรถ 
๒. เด็กชายอริญชย์ภัทร    โสพรม 
  

๑. นายอนุสิษฐ์  จิตจ านงค์ 
๒. นายธรรมรัตน ์ เบ้าชารี 

 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 

 
 



๒๙ 
 

๔.๕ สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
 และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
กลุ่ม ๒    ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หล่มเก่าพิทยาคม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ระหว่าง วันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์) 

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ 

ล าดับ รายการ นักเรียน ครู 

๑ การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวคริสต์สา  รุ่งเกตุ ๑. นายธิติสรณ์  ศรีธาดา 

๒ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้       ม.
๔-ม.๖ 

๑. นายการัณยภาส  แซ่เต๋ิน 
๒. นางสาวขนิษฐา   เห็มสมัคร 
๓. นายพงษ์ดนัย  บัวใหญ่รักษา 

๑. นางสาวสิริภา  สงคราม 
๒. นางจุรีพร  ศรีธาดา 
  

๓ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๔ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน      ม.
๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกนกนภา  ศิริรัตน์สกุล 
๒. เด็กหญิงจิราพร  ศรีบุรินทร์ 
๓. เด็กหญิงชลิตา  แก้วค้ า 
๔. เด็กหญิงณฐมน  ไพเมือง 
๕. เด็กหญิงธนิฌา  เนตรอิ่ม 
๖. เด็กหญิงนัฐพร  ผลทิพย์ 
๗. เด็กหญิงนันทิตา  เต็งแย้ม 
๘. เด็กหญิงปนัดดา  กัลยาลักษณ์ 
๙. เด็กหญิงศิริยากร  ราคาแพง 
๑๐. เด็กหญิงอังคณานิตย์  พอค้ า  

๑. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๒. นางสกุลดารา  กองแก้ว 
๓. นางนันทิยา  ค าสิงห์ 
๔. นางสาวณัฐวรรณ  ปอสิงห์ 
  

๕ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน      ม.
๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกันทิตา  แก้วเวียน 
๒. นางสาวฐิติพร  วิลาศรี 
๓. นางสาวศรสวรรค์  ตันตุลา 
๔. นางสาวศศิตา  ทวยศิริ 
๕. นางสาวศิริทรา  อินทัง 
๖. นางสาวสุเมทา  พรหมดี 

๑. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๒. นางสกุลดารา  กองแก้ว 
๓. นางนันทิยา  ค าสิงห์ 
๔. นางสาวณัฐวรรณ  ปอสิงห์ 
  

๖ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์     
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกนกนภา  ศิริรัตน์สกุล 
๒. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่งจ าปา 
๓. เด็กหญิงกันยาพร  จันทร์ผ่อง 

๑. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๒. นางสกุลดารา  กองแก้ว 
๓. นางนันทิยา  ค าสิงห์ 



๓๐ 
 

๔. เด็กหญิงขวัญทิพย ์ สอนสมนึก 
๕. เด็กหญิงณฐมน  ไพเมือง 
๖. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทองปั้น 
๗. เด็กหญิงนัฐพร  ผลทิพย์ 
๘. เด็กหญิงนันทิตา  เต็งแย้ม 
๙. เด็กหญิงพนัดดา  เนาว์สุข 
๑๐. เด็กชายศิรินทรา  พรมเนตร 
๑๑. เด็กหญิงศิริยากร  ราคาแพง 
๑๒. เด็กหญิงอังคณานิตย์  พอค้ า  

๔. นางสาวณัฐวรรณ  ปอสิงห์ 
  

๗ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์     
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกัญญารัตน ์ สุทธิโชติ 
๒. นางสาวกันทิตา  แก้วเวียน 
๓. นางสาวฐิติพร  วิลาศรี 
๔. นางสาวศรสวรรค์  ตันตุลา 
๕. นางสาวศศิตา  ทวยศิริ 
๖. นางสาวศิรินทรา  อินทัง 
๗. นางสาวสุเมทา  พรหมดี  

๑. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๒. นางสกุลดารา  กองแก้ว 
๓. นางนันทิยา  ค าสิงห์ 
๔. นางสาวณัฐวรรณ  ปอสิงห์ 
  

๘ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ท่ีปรึกษา (Youth Counselor: 
YC)   ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองบุญตา 
๒. เด็กชายณภัทร  ดิฐภักดีบวร 
๓. เด็กชายธิติ  อินฟากท่า 
๔. เด็กหญิงพัทธระวี   ศรีสุธรรม 
๕. เด็กหญิงอารียา  เถ่ือนไพวัลย ์ 

๑. นางนาทกัญญา  นงภา 
๒. นางวันเพญ็  จุดาศรี 

๙ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ท่ีปรึกษา (Youth Counselor: 
YC)   ม.๔-ม.๖ 

๑. นายกันตภณ  ช่ืนใจ 
๒. นายกีรติ  ถิตย์ประเสริฐ 
๓. นางสาวจูเลีย อนันตยา  เคลล่ี 
๔. นายวีรภัทร  สอนงอก 
๕. นางสาวอภิญญา  ใจหาญ  

๑. นางนาทกัญญา  นงภา 
๒. นางสาวสุธาสินี   เสือดี 
  

๑๐ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายจิรายุ   สารอรรถ 
๒. เด็กชายอริญชย์ภัทร    โสพรม 
  

๑. นายอนุสิษฐ์  จิตจ านงค์ 
๒. นายธรรมรัตน ์ เบ้าชารี 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

เหรียญทอง 

ล าดับ รายการ นักเรียน ครู 

๑ การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ไกรทอง ๑. นางรัชน ี เหลืองทอง 

๒ การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวเสาวนีย์  จองวัฒนกุล 
  

๑. นางสุจีลักษณ์  จิระเดช
ประไพ  

๓. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวภัทรากาญจน์  กองแก้ว 
๒. นางสาวอารียา  จันทร์ตอน 
๓. นางสาวเอมอร  ยอดทองดี 

๑. นางสาวสุปราณี  แก้วดู 
๒. นายอุเทน  ทักคุ้ม 

๔ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์  ม.๔-ม.๖ 

๑. นายศิวรุต   ขวัญเพ็ง 
๒. นายศุภชัย  สุนาค า 
๓. นางสาวสุกัญญา  ชาธรรมา 

๑. นางสาวสุปราณี  แก้วดู 
๒. นายอุเทน  ทักคุ้ม 
  

๕ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวนวรัตน ์ สุขแต้ม 
๒. นางสาวปิยกมล  สิงห์รักษ์ 
๓. นางสาวศรัณย์พร  ดีนา 
๔. นางสาวอภิณห์พร  ต้ังลี 
๕. นางสาวโสริยา  สิงห์ภา 

๑. นางนาที  เทียนเหลือ 
  

๖ การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.๔-ม.๖ 

๑.นางสาวชมพูนุช  ทองปิ่น ๑. นางชุลีพร  หม่องอิน 

๗ การประกวดมารยาทไทย  
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปั้น 
๒. เด็กชายสุรดิษ  ราชมนตรี 

๑. นางเตือนใจ  สัจวาท 
๒. นางชุลีพร  หม่องอิน 

๘ การประกวดมารยาทไทย  
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายพีรดล  ปัตตะสงคราม 
๒. นางสาวภัคธ์ธาดา  เขียวแก้ว 

๑. นางเตือนใจ  สัจวาท 
๒. นางชุลีพร  หม่องอิน 

๙ การแข่งขันแอโรบิก       
ม.๑-ม.๖ 

๑. เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วเเสนเมือง 
๒. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่อนแผ้ว 
๓. เด็กหญิงณัฐพร  ฐานุสรณ ์
๔. เด็กหญิงนัทธมน  จันศรี 
๕. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์ทองสิริโชค 
๖. เด็กหญิงปนัดดา  กัลยาลักษณ ์
๗. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ประนมศรี 
๘. เด็กหญิงศศิประภา  ไพรทอง 
๙. เด็กหญิงอัญชรีย์  ศรีประกอบ 

๑. นางนาทกัญญา  นงภา 
๒. นางสาวสุนิษา  อาจล้อม 
๓. นางสาวเสาวลักษณ ์ ศรี
จันทรา 

๑๐ การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 

๑. เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 



๓๒ 
 

ม.๑-ม.๓ 

๑๑ การแข่งขันตอบปัญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายจตุพัชร  ฐานุสรณ์ 
๒. นางสาวธนัชพร  คงพิมพ ์
  

๑. นายชัชนท  รีรมย์ 
๒. นายนพดล  จันทิพย์ 
  

๑๒ การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง         
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวศศิธร  ไชยศรีฮาด 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๑๓ การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวศศิธร  ไชยศรีฮาด 
  

๑.นายสุรพงษ ์ วงค าผุย 

๑๔ การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง  ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวศศิธร  ไชยศรีฮาด 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๑๕ การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย        
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๑๖ การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง         
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาววรรณิษา  วิรัช 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๑๗ การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง   ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีวังยาง 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 

๑๘ การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ม.๑-ม.๖ 

๑.นางสาวกัลย์สุดา   กัลยาประสิทธิ์ 
๒.นางสาวณัฏฐ์ณิชา  พั่วทัด 
๓.นางสาวณัฐธิตาพันธ์ มหฐานพัฒน์ 
๔.นางสาวปริญญาพร  ท้าวเงิน 
๕.นางสาวปิยะธิดา  จันทะคุณ 
๖.นางสาวปุณยวีร์   พุชพงษ ์
๗. นางสาวพิมรภัทร  ผิวจันทร์ 
๘. นายวัชรพงษ ์ มหานิล 
๙. นางสาวสุกัญญา  กาเหวา 
๑๐. นางสาวสุธาทิพย์  อินทร์สอน 

๑. นางชุลีพร  หม่องอิน 
๒. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๓. นายกศิชา  สะดา 
  

๑๙ การแข่งขันประดิษฐ์ 
ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ   

๑. นางสาวคอดียะห์   
    หลังยาหน่าย 

๑. นางวันเพญ็  จุดาศรี 
๒. นางสาวรัชฎาภรณ์   



๓๓ 
 

ในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖ ๒. นางสาวฟิรดาวส์  ชุ่มจ ารัส 
๓. นางสาวสุไรยา  เจ๊ะสัน 

    บุญประเสริฐ 
  

๒๐ 
 

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชนะสีมา 
๒. นายชายณรงค์  ค าเนียม 
๓. นางสาววิลาสินี  เป้งทา  

๑. นางวันเพญ็  จุดาศรี 
๒. นางสาวตรึงใจ  เกียรติ
กิตติกุล 

๒๑ การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ปัดชา 
๒. เด็กหญิงสัชฌกร  ศรีบุรินทร์ 
๓. เด็กหญิงสุกาญจนา  เพชรพิลา 
  

๑. นางนาที  เทียนเหลือ 
  

๒๒ การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกัญญารัตน ์ สุทธิโชติ 
๒. นางสาวนทีกานต์  ยินีรัมย ์
๓. นางสาวศิริภัสศร  ค าสุข  

๑. นางนาที  เทียนเหลือ 
  

๒๓ การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวเกวริน  พวงทอง 
  

๑. นางค าสอน  โสมทิพย์ 
  

๒๔ การแข่งขันเรียงร้อย 
ถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวชุติกาญจน์  ชัยพิลา 
  

๑. นายธิติสรณ์  ศรีธาดา 
  

๒๕ การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.๔-ม.๖ 

๑.นายพัชรพล     สีป้อ 
๒.นายภาราดร     แพงสี 
๓.นางสาววรรณิษา  วิรัช 
๔.นายอภิสิทธิ์     ธรรมศรีชอบ 
๕.นายเสฏฐวุฒิ    วิเศษสรรค์ 

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
๒. นายวินัย  ไล้สมบูรณ์ 
๓. นายคมสัน  สีป้อ 
  

๒๖ การแข่งขันการออกแบบ
ส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวณัฐณิชา   เขียวปัญญา 
๒. นางสาวเกร็จมณี    พรมน้อย 
  

๑. นางสาวพูลวดี  หล่อวิลัย 
๒. นางสาวสกุณา  แก้วทะ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

เหรียญเงิน 

ล าดับ รายการ นักเรียน ครู 

๑ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวนัทธ์หทัย  บัวริคาน 
  

๑. นางค าสอน  โสมทิพย์ 
  

๒ การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงพิชญามญช์  ทักคุ้ม 
  

๑. นางสาวรติพร  สีสายค า 
  

๓ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงธนพรรณ  ฉั่วตระกูล 
  

๑. นางนิตยา  แก่นนาค 
  

๔ การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม)ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาววารุณี  รามช่วย 
  

๑. นางมันทนา  ผุยผัน 
  

๕ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวณัฐฐินันท์  แถวบุญตา 
๒. นางสาวตรีรินทร์  กิจสุวรรณวัชร์ 

๑. นางสาวสิริภา  สงคราม 
๒. นางจุรีพร  ศรีธาดา 
  

๖ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ ๑. เด็กชายรัชชานนท์  สารแสง  ๑. นางสาวกัลยาณี  บุบผา
กรรณ์ 

๗ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงพรรณวษา  มาดี 
๒. เด็กหญิงวนิชชา  วารี 
๓. เด็กชายศวัสกร  เรืองฮุย  

๑. นางสาวสุธาสินี   เสือดี 
๒. นางสาวสุนิษา  อาจล้อม 
  

๘ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวญาดา  แถวอุทุม 
๒. นางสาวพนิตพร  กิตติวีระ 
๓. นางสาวสุจิตรา  มาดี  

๑. นางสาวสุธาสินี   เสือดี 
๒. นางสาวสุนิษา  อาจล้อม 
  

๙ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง   
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ้มวิชา 
๒. เด็กหญิงพัทนันทน ์ เกตุยอด 
๓. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้วป้องปก  

๑. นางสาวสุธาสินี   เสือดี 
๒. นางสาวสุนิษา  อาจล้อม 
  

๑๐ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อย
อิสระ ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายพัทธดนย์  โพธิ์ปลัด 
๒. เด็กชายสุทัศน์  อินทร์สอน 
  

๑. นายสมาน  ดอนชมไพร 
๒. นางลัดดาวัลย์  ดอนชมไพร 
  

๑๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีวังยาง 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๑๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีวังยาง 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
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๑๓ การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวณัฐวาย์  อนันทบริพงษ์ 
  

๑. นางสาววีรยา  ตันอุดม 
  

ทองแดง 

ล าดับ รายการ นักเรียน ครู 

๑ การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงศิรินทรา  พรมเพชร 
  

๑. นางสาวรติพร  สีสายค า 
  

๒ การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายภานุวิชญ์  วงษ์รัชชานนท์  ๑. นางสาวนวพรรณ  ไฝ่จันทร์ 
  

๓ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวนาดียา  วายา 
  

๑. นางสาวสิริภา  สงคราม 
  

๔ การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกัญญาภัค  พันโสดา 
  

๑. นางสกุลดารา  กองแก้ว 
  

 
๕ 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายภัคพล  วรรณศิลป์ 
  

๑. นางสาวสุดสงวน  แสงก้อน 
  

๖ การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)    
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงจิราพร  ศรีบุรินทร์ 
๒. เด็กหญิงอินทิราพร  ชาติบัว
ใหญ่  

๑. นายประยุกต์  จิระเดชประไพ 
๒. นางนาร ี ผิวจันทร์ 
  

    ๗ การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)     
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวอภิญญา  สิมพาพิมพ์ 
  

๑. นางอรัญญา  ลาดเลา 
  

เข้าร่วม 

ล าดับ รายการ นักเรียน ครู 

๑ การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงอริสรา  ยาเรือง 
  

๑. นางนิตยา  แก่นนาค 
  

๒ การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงทัตพิชา  สิทธิลือชัย 
๒. เด็กหญิงธนิฌา  เนตรอิ่ม 
  

๑. นางรัชน ี เหลืองทอง 
๒. นางสาวรติพร  สีสายค า 
  

๓ การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 

 

๑. นายพลวัต  โพธิ์รุ้ง 
  

๑. นางสาวสิริภา  สงคราม 
  

๔ การประกวดโครงงาน ๑. เด็กหญิงชัชชญา  เช้ือเจ็ดตน ๑. นางสาวกัลยาณี  บุบผา
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คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 

๒. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีวงศ์ 
๓. เด็กหญิงอริสา  อินทร์อ้าย 
  

กรรณ์ 
๒. นางสาวสุพัตรา  สุมามารย์ 
  

๕ การแข่งขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖ ๑. นางสาวจิตอารีย์  ราชา 
  

๑. นางสาวนิตยา  น้อยนันท์ 
  

๖ การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกาญจนา  มู้จันทร์ 
  

๑. นางพัทรส  ศรีทอง 
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๑๑.  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ดังนี้ 
      ๑๑.๑ ) โครงการท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑) กิจกรรมดนตรีและนาฎศิลป์  ๒) การจัดกิจกรรมศิลปะ ๓) การประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหา 
ด้านการเรียน 0,ร และมส. ๔) การสอบ Pre-O-net ๕) กิจกรรมงานวัดและประเมินผล  
๖) พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ๗) แข่งขันทักษะวิชาการ(ศิลปหัถกรรม)+สพม.  
๘) ส่งเสริมเพื่อสอบ สสวท. (PISA)   ๙) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนร.ม.๓ และ ม.๖    
๑๐) เพชรกาญจนา           ๑๑) สอนเสริมพิเศษ 
      ๑๑.๒ ) โครงการท่ี ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑) กิจกรรมเฟรชช่ีบอยแอนด์เกิร์ล  ๒) อบรมแกนน าเพื่อนท่ีปรึกษา YC  ๓) อบรมพัฒนาทักษะ 
แก้ปัญหา EQ   ๔) ตรวจสอบอาหารและโรงอาหาร   ๕) TO  BE NUMBER  ONE 
๖) อบรมผู้น าเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน(ยสร.)  ๗) รณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในรั้วโรงเรียน 
๘) การปฏิบัติหน้าท่ีจราจรในโรงรียน ๙) วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด  ๑๐) กีฬาภายในและกีฬาภายนอก 
(กีฬาสี) ๑๑) กีฬากาญจนาเกมส์ครั้งท่ี ๑๙    ๑๒) บริการชุมชนด้านดนตรีและนาฎศิลป์                
๑๓) วันลอยกระทง      ๑๔) โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ (ตรวจสุขภาพ)  ๑๕) การจัดท าประกันภัย 
อุบัติเหตุกลุ่ม  ๑๖) วันด็กแห่งชาติ 
๑๗) ครอบหมวกและประดับแผงคอ  ๑๘) ท าบุญตักบาตร(โรงรียน)    ๑๙) วันแม่แห่งชาติ    
๒๐) วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก   ๒๑) วันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ฯ 
๒๒) พิธีไหว้ครู   ๒๓) การเลือกตั้งนายกสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
๒๔) เข้าพรรษา    ๒๕) การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน  ๒๖) ท าดีเฉลิมพระเกียรติ 
๒๗) สุภาพบุรุษสุภาพสตรี กภ.พช.  ๒๘) ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
๒๙) บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ๓๐) ค่ายเตรียมความพร้อม  ๓๑) ส่งเสริมอาชีพนักเรียน   
 ๓๒) วันเกียรติยศ     ๓๓) ส่งเสริมทักษะนาฎศิลป์  ๓๔) เย่ียมบ้านนักเรียน  
๓๕) คัดกรองนักเรียน  ๓๖) กิจกรรม Happy night  ๒๐๑๘ 
      ๑๑.๓ ) โครงการท่ี ๓  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
๑) ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม.๓    ๒) ประชาสัมพันธ์และแนะแนว ป.๖ 
๓) การจัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   ๔) จัดท าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ 
๕)พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ๖) พัฒนาครูกลุ่มสาระฯศิลปะ  ๗) พัฒนาครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์(ประชุมอบรม สัมมนา/ดูงาน  ๘) พัฒนาครูและบคลากรท้ังโรงเรียน   
๙) การวางแผนปฏิบัติการ ปี ๖๐   ๑๐) การควบคุมภายใน  ๑๑) การนิเทศติดตามและประเมินโครงการ 
๑๒) งานการตรวจสอบภายในโรงเรียน ๑๓) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ๑๔) เครือข่ายผู้ปกครอง  
๑๕) การประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๑๖) การนิเทศภายในโรงเรียน  ๑๗) จัดซื้อจัดหา
วารสาร  นิตยสารและหนังสือพิมพ์  ๑๘) บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องเรียน     
๑๙) พัฒนาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด   ๒๐) ค่ายาและเวชภัณฑ์งาน
พยาบาล     ๒๑) ค่ายาและเวชภัณฑ์(หอพัก)   ๒๒) การปรับภูมิทัศน์       ๒๓) การบ ารุงซ่อมแซม :ปรับปรุง
ห้องเรียน,ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ,ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ปรับปรุงซ่อมโตะ๊ เก้าอี้,    ปรับปรุงซ่อมห้อง
ส านักงาน,ปรับปรุงซ่อมแสงสว่างไฟฟ้า 
๒๔)ส่งเสริมปฏิบัติการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  ๒๕) จัดซื้อเอกสารงานทะเบียน                          ๒๖) 
เก็บเงินบ ารุงการศึกษาปี ๖๑     ๒๗) โรงเรียนสีเขียว  ๒๘) โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน    
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๒๙) โรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  (EGAT Low  Carbon School)    
๓๐) พัฒนาครู  PLC และ พัฒนา TEPE  ๓๑) กิจกรรมเวรยาม  ๓๒) จัดซ่อมเครื่องดนตรีไทย   
      ๑๑.๔ ) โครงการท่ี ๔  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
๑) สัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน    ๒) สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด 
๓) จัดหา / ผลิตส่ือการเรียนการสอน(กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์)   ๔) สัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
๕) กิจกรรมคณิตศาสตร์  ๖) พิธีสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณ   ๗) พิธีถวายราชสดุดี   
๘) จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานห้องสมุด  ๙ ) ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของนักเรียน ๑๐) ส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์   ๑๑) อบรมระเบียบแถว     ๑๒) การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก     ๑๓) การอยู่ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี     ๑๔) วันสุนทรภู่       
๑๕) วันภาษาไทยแห่งชาติ    ๑๖) การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร         ๑๗) 
ผกท.น า นศท.ช้ันปีท่ี ๒และปีท่ี ๓ ไปฝึกทบทวนภาคสนาม ๑๘) คณะครูเย่ียมค่ายฝึกท่ีต้ังปกติ – ภาคสนาม
และการประชุม   ๑๙) การรับสมัครการทดสอบสมรรถภาพ นศท.  ๒๐) การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารภาค
ท่ีต้ังปกติ     ๒๑) ประกวดนักเรียนดาวเด่นภาษาไทยในเพชรกาญจนา   ๒๒) สืบสานต านานลูกทุ่ง   ๒๓) 
แข่งขันด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพ  ทางวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
show)สู่ภายนอกสถานศึกษา   
๒๔) ฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ๒๕) ห้องเรียนไรพ้รมแดน  ๒๖) จัดท ารูปเล่มวารสารและจุลสาร 
๒๗) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์   ๒๘) จัดท าและจัดหาส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๒๙) โรงเรียนวิถีพุทธ   ๓๐) พัฒนาปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ๓๑) พัฒนาห้องปฏิบัติการ/ซ่อม
บ ารุง/จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  ๓๒) พัฒนาเว็บไซด์โรงเรียน    
๓๓) รับนักเรียน ม.๑ และ ม.๔   ๓๔) กิจกรรม Open House   ๓๕) ส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน  
๓๖) นิทรรศการบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์   ๓๗) กิจกรรม English  Friday  ๓๘) กิจกรรมวันคริสต์มาส                                          
๓๙) จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM     ๔๐) กิจกรรมตรุษจีน  ๔๑) อาเซียน  ๔๒) ห้องเรียน SMTE 
      ๑๑.๕ ) โครงการท่ี ๕  ประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 
๑) บันทึกข้อมูลนักเรียนด้วยระบบ Data Management Center หรือรายงานสพฐ. 
๒) กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการสารสนเทศ 
๓) กิจกรรมงานประกนัคุณภาพการศึกษา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
        (งบประมาณของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
       ที่ประสบผลส าเร็จและด าเนินการเรียบร้อย ดังนี ้



๓๙ 
 

 ๑๒.๑ กิจกรรม ๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ 
   ๑.๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเรยีนการสอน Active Learning      
ส าหรับครูผู้สอนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๑๒.๒ กิจกรรม ๒  พัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับการเรียน 
เปลี่ยนการสอนใหน้ักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   ๒.๑) อบรมเชิงปฏิบัติการครูเกี่ยวกับการพัฒนาวจัิยและกระบวนการเรียนรู้ 
/การสร้างนวัตกรรม 
 ๑๒.๓ กิจกรรม ๓ พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
   ๓.๑ พัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียน 
   ๓.๒ พัฒนาผู้บริหาร 
   ๓.๓ ส่งเสริมความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    
ภาษาและเทคโนโลยี 
 ๑๒.๔ กิจกรรม ๔ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทย์-คณิต ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี 
   ๔.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานวิจัย/นวัตกรรมการวิจัยของนักเรียน 
   ๔.๒ การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยนักเรียน 
   ๔.๓ การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครู 
   ๔.๔ ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ(ม.ต้น , ม.ปลาย) 
 ๑๒.๕ กิจกรรม ๕ การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ (MOU) 
   ๕.๑ เข้าค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
 ๑๒.๖ กิจกรรม ๖ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
   ๖.๑ การอบรมสร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน ์(E-learning) 
 ๑๒.๗ กิจกรรม ๗ การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับนักเรียน 
   ๗.๑ กิจกรรมค่ายเบญจวิถีกาญจนาฯ 
   ๗.๑  กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
   ๗.๑  กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม สู่สังคม 
 

 
  
 
 
 
 
 
๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (รับการประเมินเมื่อวันท่ี ๘ –๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๔)     
 ๑๓.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  
                ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา น้ าหนัก คะแนน ระดับ



๔๐ 
 

(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
              ท่ีพึงประสงค์ 

๑๐.๐๐ ๙.๓๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๖๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๙๓ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
              ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
๑๐.๐๐ 

 
๘.๐๐ 

 
ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๗๕ 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่น 
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ 
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

ดีมาก 
คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๔ ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งช้ี  ใช่  ไม่ใช่ 

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่    
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

 
๑๓.๒ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
                      

 จุดเด่น   จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม   ดังนี้ 
                    วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 



๔๑ 
 

จุดเด่น (S) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
    ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  มีการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ต่อสังคม  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง   
ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  คิดเป็น  ท าเป็น ผู้เรียน 
มีความสามารถด้านการมีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสังคม  มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ที่สะท้อน  เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ี 
ของผู้บริหารสถานศึกษาและของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่ดี  มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษาระดับ
มาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งการด าเนินการ 
ของสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
     สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
มีการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
จากต้นสังกัด   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

จุดควรพัฒนา (W) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาษาต่างประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ยังไม่เด่นชัด 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      การน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของครูไปพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองของคร ู
ยังไม่เด่นชัด  อีกท้ังครูยังด าเนินการเก่ียวกับการ
จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมยังไม่ชัดเจน 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
      การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษายังไม่ชัดเจน 

 
วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส (O) 

 
     ๑)สถานศึกษามีท่ีต้ังอยู่ติดถนนใหญ่   
การคมนาคมสะดวก  บุคลากรทุกคนมา

อุปสรรค (T) 
 
๑) พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มีเวลาให้กับบุตรหลาน 
   ท าให้เด็กขาดความอบอุ่นและก่อให้เกิดปัญหา   



๔๒ 
 

ปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว 
     ๒)หน่วยงานใกล้เคียง เช่น วัด  ส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลน้ าชุน  ให้การช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
     ๓)ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชน
ขนาดเล็กหลายชุมชนรวมตัวกันเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่  คนในชุมชนจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและ
ให้ความช่วยเหลือต่อกันเป็นอย่างดี 
     ๔) ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน 
และมีการควบคุมแหล่งบันเทิงต่าง ๆในชุมชน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาเยาวชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เยาวชน 
๒) คนในชุมชนมีค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นเนื่องจาก 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท าให้สถานศึกษา 
ไม่สามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียบพิเศษอื่น ๆ 
ได้อย่างเต็มท่ี 

 
 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
    ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ภาษาต่างประเทศ  
สุขศึกษาและพลศึกษา   โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  มีการเข้าค่ายเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันได้เรียนรู้อย่างท่ัวถึงทุกคน 
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โดยให้พี่ดูแลน้อง  ในช้ินงานท่ีครูประจ าศูนย์มอบหมายท้ังใบงาน  แบบฝึกต่าง ๆ แต่ท้ังนี้ครูต้องคอยก ากับ
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด  ฝึกท า   
ฝึกแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการทดสอบ  ดูผลงาน  การสังเกต  การปฏิบัติ
จริง ท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  น าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกระดับช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กลุ่มต่างๆ เพื่อคุณภาพ   ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรยีนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ 
 ๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ   
 สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู  ไปพัฒนา 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยด าเนินโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากร ส่งครูเข้ารับการอบรมศึกษา
ดูงาน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนหรือร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  การท าแบบวัด  แบบทดสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านวิชาการ
ซึ่งกันและกนั  ประกอบกับครูควรจัดเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 ๓.ด้านการประกันคุณภาพภายใน    
 สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน  โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง    
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน  สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ก าหนดวิธีการด าเนินงาน  กิจกรรม/โครงการ 
 
 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูล 
ท่ีอ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  
การส่งเสริมการเรียนรู้   การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
๑. โครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคมสู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  (นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนเป็นคนดี) 
  เป็นการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  มุ่งส่งเสริม 
การเรียนรู้  เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 
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ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดค าขวัญของโรงเรียนเป็นคุณลักษณะส าคัญ  ดังนี้ 
  - รักษ์ศักด์ิศรี  กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะรักษ์ศักดิ์ศรี  ประกอบด้วย ๑.กิจกรรม 
ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่  ๒.กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย-สวนสนาม  
๓.กิจกรรมสภานักเรียน ๔.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น า  ๕.กิจกรรมวันเกียรติยศ 
  - มีคุณธรรม กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะมีคุณธรรม ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมสมัชชา
คุณธรรม ๒. กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา-หิ้วตระกร้ามาวัด   ๓. กิจกรรมท าบุญหอพัก- ท าบุญกฐิน ๔. 
กิจกรรมบรรพชาสามเณรเนกขัมมจาริณี  ๕. กิจกรรมสวดมนต์หมู่วันศุกร์สุดสัปดาห์-วันธรรมสมนะ  
๖. กิจกรรมวันไหว้ครู   ๗.กิจกรรมวันลอยกระทง  ๘.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
ในหลวง-พระราชินีฯ 
  - น าวิชาการ  นวัตกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะน าวิชาการ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของนักเรียน 
  - สืบสานงานพระราชด าริ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะสืบสานงานพระราชด าริ 
ประกอบด้วย  ๑.ฐานตามรอยพ่อ พออยู่ พอกินและพอเพียง   ๒.กิจกรรมธนาคารโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรัก
การออมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๓.กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  นอกจากนี้ยังมีการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นกล้าพอเพียง (ปลูกฝัง/สร้างความตระหนัก/ ซึมซับ 
การใช้ชีวิตบนวิถีความพอเพียง)  กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สร้างความตระหนัก/ความรู้ ความเข้าใจ/เกิดทักษะในการท างานในภาระงาน 
ท่ีรับผิดชอบและทักษะชีวิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา)  กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ความพอเพียง (เกิดความยั่งยืนและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใดๆ ได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 
๒.รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูณ์  
(นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนเป็นคนเก่ง) 
 จุดเน้นหลักเพื่อการพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีเป้าหมาย 
ให้นักเรียนเป็นคนเก่งท่ีพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นคนดีและมีความสุข   
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์  ได้แก่ 
 
 กลยุทธ์ ๑ : การพัฒนาศักยภาพครู  ประกอบด้วย  ๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   ๒. กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอน  ๓. กิจกรรมอบรมการพัฒนา 
ส่ือการเรียนการสอน  ๔. กิจกรรมอบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน  ๕. กิจกรรมอบรมการจัดการความรู้(KM) 
 กลยุทธ์ ๒ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วย  ๑. กิจกรรมการพัฒนา 
ผลการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  ๒. กิจกรรมคลินิกวิชาการ   ๓. กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ   
๔. กิจกรรมค่ายวิชาการ  ๕. กิจกรรมยอดนักอ่าน  ๖. กิจกรรมพัฒนาผลการเรียนด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้  ๗. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ๘. กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 
 กลยุทธ์ ๓ : การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  
๒. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  ๓. กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน   
๔. กิจกรรมการพัฒนาห้องผลิตส่ือการเรียนการสอน  
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 กลยุทธ์ ๔ : การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  
๑. กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน –วัด-โรงเรียน   ๒. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๓. กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
๓.  โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ  (นวัตกรรมเพื่อสร้างให้นักเรียนมีสุข) 
 เป็นจุดเน้นในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีของนักเรียน  นักเรียนทุกคน 
ได้รับการตรวจสุขภาพจากคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน ๑๐ รายการ ทุกปี  ประกอบด้วย   
๑.ตรวจสุขภาพท่ัวไปโดยแพทย์  ๒.ตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิลม์เล็ก ๓.ตรวจค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ๔.
ระดับน้ าตาลในเลือด๕.ระดับกรดยูริค ๖.ระดับไขมันในเลือด ๗.ระดับไขมันกล้ามเนื้อหัวใจ  
๘.ระดับไขมัน HDL-C ๙.ตรวจหาเช้ือไวรัสตับอักเสบ บี ๑๐.ตรวจหาระดับโปรตีน (Albumin) 
และได้รับค าแนะน าในการดูแลรักษาตนเองโดยใช้โภชนาบ าบัด  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม 
การกินอาหาร ท่ีเหมาะสมและถูกต้อง 
 จากนวัตกรรมท้ัง ๓  ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพฒันาด้านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข ด้านวิชาการสามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและพัฒนากระบวนการคิดของนักเรยีนให้สูงขึ้น อีกท้ังด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน 
ได้รับการตรวจสุขภาพและค าแนะน าในการดูแลตนเอง ส่งผลให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
ของการจัดการศึกษา คือ  ดี – เก่ง – สุข   
 และได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน   
รางวัลเหรียญเงิน หนึง่โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา  และรางวัลสถานศึกษาพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๔.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) 
        
 ๑๔.๑  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑     
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

สาระวิชา 
จ านวน
นักเรียน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

รร. สพม. สพฐ. รร. สพม. สพฐ. 
ภาษาไทย(๙๑) ๔๑ ๕๒.๓๔ ๕๑.๔๗ ๕๕.๐๔ ๑๑.๘๙ ๑๔.๙๑ ๑๕.๗๙ 
ภาษาอังกฤษ(๙๓) ๔๑ ๒๖.๖๓ ๒๗.๔๕ ๒๙.๑๐ ๕.๗๒ ๘.๖๓ ๑๐.๙๔ 
คณิตศาสตร์(๙๔) ๔๑ ๒๖.๙๓ ๒๗.๓๖ ๓๐.๒๘ ๑๓.๓๔ ๑๒.๙๔ ๑๖.๐๒ 



๔๖ 
 

วิทยาศาสตร์(๙๕) ๔๑ ๓๒.๓๙ ๓๔.๕๔ ๓๖.๔๓ ๘.๙๗ ๙.๘๓ ๑๐.๙๙ 
          
 ๑๔.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    
 

สาระวิชา 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

รร. สพม. สพฐ. รร. สพม. สพฐ. 
ภาษาไทย(๐๑) ๕๔ ๔๑.๖๗ ๔๓.๓๓ ๔๘.๑๖ ๑๕.๐๕ ๑๔.๔๖ ๑๕.๗๖ 
สังคมศึกษาฯ(๐๒) ๕๔ ๓๒.๕๗ ๓๓.๔๔ ๓๕.๔๘ ๗.๓๑ ๖.๘๑ ๗.๘๒ 
ภาษาอังกฤษ(๐๓) ๕๔ ๒๗.๖๖ ๒๖.๘๒ ๓๑.๑๕ ๘.๐๘ ๑๐.๘๕ ๑๔.๗๑ 
คณิตศาสตร์(๐๔) ๕๔ ๒๓.๔๓ ๒๕.๘๓ ๓๑.๐๔ ๑๑.๓๘ ๑๕.๒๑ ๒๐.๒๖ 
วิทยาศาสตร์(๐๕) ๕๔ ๒๖.๗๔ ๒๘.๔๙ ๓๐.๗๕ ๖.๖๐ ๘.๙๐ ๑๐.๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
เปรียบเทียบ 3  ปีการศึกษา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

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

 จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6               
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2559,2560 และปีการศึกษา 2561 ดังตาราง 
 
ตารางแสดง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ(O-NET) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชา ปีการศึกษา  

2559 
ปีการศึกษา  

2560 
ปีการศึกษา  

2561 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560-2561 
ภาษาไทย 47.18 46.48 52.34                                                                                                                                                                         
สังคมศึกษาฯ 47.00 - -  



๔๗ 
 

ภาษาอังกฤษ 31.08 28.09 26.63  
คณิตศาสตร์ 30.35 22.45 26.93  
วิทยาศาสตร์ 36.20 29.05 32.39  
ค่าเฉลี่ยรวม 38.36 31.51 34.57 3.06 
ล าดับที่ในสพม.40 7 16 16 *เรียงตามล าดับพัฒนาการ 
 
ตารางแสดง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ(O-NET) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชา ปีการศึกษา 

 2559 
ปีการศึกษา  

2560 
ปีการศึกษา  

2561 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560-2561 
ภาษาไทย 42.07 42.84 41.67  
สังคมศึกษาฯ 29.58 29.77 32.57  
ภาษาอังกฤษ 23.35 22.63 27.66  
คณิตศาสตร์ 19.33 18.42 23.43  
วิทยาศาสตร์ 27.45 26.39 26.74  
ค่าเฉลี่ยรวม 28.35 28.01 30.41 2.40 
ล าดับที่ในสพม.40 22 15 9 *เรียงตามล าดับพัฒนาการ 
 
  

 
 
 
 
 
 
๑๕.ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๘๐      ๔ ๑๘ ๕๘ ๘๐ ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๐  ๕ ๔ ๒๖ ๒๗ ๓๖ ๒๓ ๓๙ ๙๘ ๖๑.๒๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘๑   ๑ ๓ ๑๘ ๖๐ ๗๕ ๑๒๔ ๒๕๙ ๙๒.๑๗ 
สังคมศึกษาฯ ๒๔๐   ๑ ๓๔ ๓๖ ๕๓ ๖๖ ๕๐ ๑๖๙ ๗๐.๔๗ 
สุขศึกษา ๒๓๘     ๘ ๑๔ ๔๓ ๑๗๓ ๒๓๐ ๙๖.๖๔ 



๔๘ 
 

และพลศึกษา 
ศิลปะ ๘๐        ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๘๐  ๑ ๔ ๘ ๗ ๑๒ ๑๕ ๒๓ ๕๐ ๖๒.๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๔๐ ๑ ๓๕ ๒๖ ๒๙ ๑๖ ๕๖ ๓๘ ๓๙ ๑๓๓ ๕๕.๔๒ 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๘๐  ๘ ๕ ๙ ๙ ๑๑ ๑๐ ๒๘ ๔๙ ๖๑.๒๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๐   ๑๕ ๒๙ ๓๓ ๒๘ ๒๕ ๓๐ ๘๓ ๕๑.๘๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘๑     ๘ ๕๘ ๑๑๒ ๑๐๓ ๒๗๓ ๙๗.๑๕ 
สังคมศึกษาฯ ๒๔๐  ๒ ๕ ๒๐ ๕๙ ๗๔ ๕๐ ๓๐ ๑๕๔ ๖๔.๑๗ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๒๓๘      ๑๗ ๕๖ ๑๖๕ ๒๓๘ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๘๐       ๒๘ ๕๒ ๘๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๘๐      ๖ ๒๘ ๔๖ ๘๐ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๔๐  ๒๕ ๑๑ ๓๗ ๕๑ ๓๓ ๒๗ ๕๔ ๑๑๔ ๔๗.๕๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐   ๑ ๗ ๑๖ ๒๕ ๒๔ ๗ ๕๖ ๗๐.๐๐ 

 
 
๑๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๗๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑๖ ๒๐ ๑๕ ๑๔ ๔๙ ๖๗.๑๒ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๒ ๑๙ ๑๐ ๒๒ ๑๔ ๑๒ ๑๒ ๒๙ ๕๓ ๔๔.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๙๐ ๓ ๒ ๕ ๓ ๑๒ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๖๑ ๖๗.๗๘ 
สังคมศึกษาฯ ๑๘๐ ๓       ๑๗๗ ๑๗๗ ๙๘.๓๓ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๑๘๒ ๒ ๑   ๑ ๑๔ ๒๘ ๑๓๖ ๑๗๘ ๙๗.๘๐ 
ศิลปะ ๖๐ ๑       ๕๙ ๕๙ ๙๘.๓๓ 
การงานอาชีพฯ ๑๒๐ ๒ ๖ ๑ ๔ ๗ ๑๑ ๓๒ ๕๗ ๑๐๐ ๘๓.๓๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๘๐ ๓ ๖ ๖ ๑๓ ๑๘ ๓๗ ๓๕ ๖๒ ๑๓๔ ๗๔.๔๔ 



๔๙ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖๐ ๑ ๒  ๒  ๒  ๔๘ ๕๐ ๘๓.๓๓ 
 

 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๖๐  ๓ ๑ ๑๙ ๑๕ ๖ ๑๐ ๖ ๒๒ ๓๖.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐  ๑๔ ๒๕ ๒๒ ๑๓ ๙ ๙ ๒๘ ๔๖ ๓๘.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๘๘    ๒ ๑๘ ๒๙ ๑๕ ๒๔ ๖๘ ๗๗.๒๗ 
สังคมศึกษาฯ ๑๘๐        ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๐๐ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๑๘๔     ๑ ๘ ๒๔ ๑๕๑ ๑๘๓ ๙๙.๔๖ 
ศิลปะ ๖๐       ๔ ๕๖ ๖๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๘๐    ๕ ๒๖ ๓๘ ๔๓ ๖๘ ๑๔๙ ๘๒.๗๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๘   ๖ ๙ ๑๔ ๓๖ ๒๙ ๕๔ ๑๑๙ ๘๐.๔๑ 

 
 
๑๕.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๔๒    ๖ ๑๕ ๑๐ ๕ ๖ ๒๑ ๕๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๔  ๑๗ ๒๐ ๒๗ ๘ ๕ ๓ ๔ ๑๒ ๑๔.๒๙ 
วิทยาศาสตร์ ๔๒     ๒๐ ๑๔ ๔ ๔ ๒๒ ๕๒.๓๘ 
สังคมศึกษาฯ ๑๒๖  ๖ ๑๓ ๒๗ ๙ ๒๐ ๑๐ ๔๑ ๗๑ ๕๖.๓๕ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๘๔  ๒ ๔ ๗ ๑ ๙ ๘ ๕๓ ๗๐ ๘๓.๓๓ 
ศิลปะ ๔๒        ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๘๔  ๘ ๓ ๗ ๒๐ ๑๗ ๑๔ ๑๕ ๔๖ ๕๔.๗๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๖  ๖ ๓ ๑๘ ๒๙ ๓๘ ๒๐ ๑๒ ๗๐ ๕๕.๕๖ 

 
 



๕๐ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๔๑     ๑๘ ๑๕ ๕ ๓ ๒๓ ๕๖.๑๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๒  ๑๑ ๒๔ ๒๒ ๑๔ ๘ ๑ ๒ ๑๑ ๑๓.๔๑ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑     ๔ ๘ ๑๒ ๑๗ ๓๗ ๙๐.๒๔ 
สังคมศึกษาฯ ๑๒๓  ๘ ๓ ๑๔ ๑๖ ๒๓ ๑๑ ๔๘ ๘๒ ๖๖.๖๗ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๘๒    ๑  ๑๑ ๔๓ ๒๗ ๘๑ ๙๘.๗๘ 
ศิลปะ ๔๑       ๕ ๓๖ ๔๑ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๒๓  ๖ ๙ ๑๑ ๑๑ ๒๐ ๓๐ ๓๖ ๘๖ ๖๙.๙๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๓  ๗ ๔ ๑๐ ๑๑ ๓๓ ๒๗ ๓๑ ๙๑ ๗๓.๙๘ 

 
 
 
 
 
  ๑๕.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๖๙  ๑ ๑ ๔ ๑๖ ๑๔ ๑๕ ๑๘ ๔๗ ๖๘.๑๒ 
คณิตศาสตร์ ๙๓  ๕ ๖ ๙ ๑๗ ๒๘ ๑๗ ๑๑ ๕๖ ๖๐.๒๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖๐  ๘ ๑๓ ๓๒ ๕๐ ๓๔ ๓๗ ๘๔ ๑๕๕ ๕๙.๖๒ 
สังคมศึกษาฯ ๑๗๗  ๑ ๒ ๗ ๑๑ ๔๓ ๕๐ ๖๓ ๑๕๖ ๘๘.๑๔ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๑๖๖  ๔   ๕ ๒๐ ๑๕ ๑๒๒ ๑๕๗ ๙๔.๕๘ 
ศิลปะ ๕๔       ๓ ๕๑ ๕๔ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๕๔     ๓ ๑๓ ๘ ๓๐ ๕๑ ๙๔.๔๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๖  ๑๔ ๘ ๒๗ ๔๔ ๓๙ ๓๓ ๓๘ ๑๑๐ ๕๓.๔๐ 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ร้อยละ
นักเรียนจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 



๕๑ 
 

 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๖๙  ๓ ๙ ๙ ๘ ๑๗ ๑๐ ๑๓ ๔๐ ๕๗.๙๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๒ ๒ ๑๗ ๘ ๑๘ ๑๕ ๒๓ ๑๔ ๕ ๔๒ ๔๑.๑๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑๒  ๒๙ ๔๒ ๓๐ ๓๙ ๔๙ ๔๗ ๗๖ ๑๗๒ ๕๕.๑๓ 
สังคมศึกษาฯ ๑๗๗  ๑ ๓ ๘ ๒๘ ๔๘ ๖๑ ๒๘ ๑๓๗ ๗๗.๔๐ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๑๖๘     ๓ ๔ ๔๕ ๑๑๖ ๑๖๕ ๙๘.๒๑ 
ศิลปะ ๕๔    ๑  ๖ ๕ ๔๒ ๕๓ ๙๘.๑๕ 
การงานอาชีพฯ ๕๔ ๗ ๖ ๗ ๗ ๕ ๘ ๗ ๗ ๒๒ ๔๐.๗๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๖  ๒ ๑๓ ๔๔ ๓๖ ๔๒ ๓๔ ๒๙ ๑๐๕ ๕๐.๙๗ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๕๔  ๔  ๓ ๑๑ ๑ ๕ ๓๐ ๓๖ ๖๖.๖๗ 
IS ๖๙  ๓ ๙ ๙ ๘ ๑๗ ๑๐ ๑๓ ๔๐ ๕๗.๙๗ 

 
 
 
๑๕.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๘๙     ๒ ๓ ๖ ๗๘ ๘๗ ๙๗.๗๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๔๒  ๑๑ ๑๔ ๑๓ ๒๖ ๒๑ ๑๙ ๓๒ ๗๒ ๕๐.๗๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๙๕ ๔ ๗ ๓๙ ๔๔ ๓๒ ๒๓ ๒๐ ๒๒ ๖๕ ๓๓.๓๓ 
สังคมศึกษาฯ ๒๒๒   ๑ ๖ ๑๔ ๓๐ ๔๓ ๑๒๘ ๒๐๑ ๙๐.๕๔ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๑๘๔   ๔ ๗ ๑ ๙ ๓๕ ๑๒๘ ๑๗๒ ๙๓.๔๘ 
ศิลปะ ๗๑        ๗๑ ๗๑ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๓๗    ๓ ๑๓ ๓๓ ๗ ๘๑ ๑๒๑ ๘๘.๓๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๖๗   ๑ ๘ ๒๓ ๗๕ ๖๘ ๙๒ ๒๓๕ ๘๘.๐๑ 
IS ๗๑       ๑ ๗๐ ๗๑ ๑๐๐ 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ร้อยละ
นักเรียนจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 



๕๒ 
 

 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๗๙  ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๖ ๖๕ ๗๓ ๙๒.๔๑ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๓  ๙ ๑๐ ๑๗ ๑๔ ๓๐ ๒๐ ๖๓ ๑๑๓ ๖๙.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๓  ๖ ๔๑ ๒๒ ๒๖ ๓๖ ๒๗ ๓๔ ๙๗ ๔๗.๗๘ 
สังคมศึกษาฯ ๒๑๙   ๑ ๙ ๗ ๒๘ ๓๓ ๑๔๑ ๒๐๒ ๙๒.๒๔ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๑๘๒     ๒ ๖ ๓๒ ๑๓๙ ๑๗๗ ๙๗.๒๕ 
ศิลปะ ๗๐        ๗๐ ๗๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๓๔   ๒ ๒ ๑ ๑ ๑๒ ๑๑๖ ๑๒๙ ๙๖.๒๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๖๓  ๕ ๑๑ ๑๓ ๑๙ ๕๔ ๙๑ ๖๓ ๒๐๘ ๗๙.๐๙ 

 
 
 
     
 ๑๕.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๕๕   ๔ ๓ ๑๒ ๗ ๒๐ ๙ ๓๖ ๖๕.๔๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๑๐  ๖ ๗ ๑๖ ๒๐ ๒๕ ๑๗ ๑๙ ๖๑ ๕๕.๔๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๖๕  ๑๑ ๕ ๒๗ ๓๙ ๓๐ ๒๙ ๒๔ ๘๓ ๕๐.๓๐ 
สังคมศึกษาฯ ๕๗      ๙ ๑๙ ๒๙ ๕๗ ๑๐๐ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๑๑๐       ๖ ๑๐๔ ๑๑๐ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๕๕       ๑ ๕๔ ๕๕ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๖๕    ๒ ๕ ๘ ๓๑ ๑๑๙ ๑๕๘ ๙๕.๗๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๒๐  ๑๐ ๑๙ ๒๘ ๓๗ ๔๖ ๒๖ ๕๔ ๑๒๖ ๕๗.๒๗ 

 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
        



๕๓ 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๕๔ ๑ ๑๒ ๖ ๖ ๙ ๙ ๖ ๕ ๒๐ ๓๗.๐๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๘  ๑๐ ๑๑ ๑๙ ๒๔ ๒๕ ๑๓ ๕ ๔๓ ๓๙.๘๑ 
วิทยาศาสตร์ ๑๖๒  ๔ ๑๗ ๑๙ ๓๗ ๕๑ ๑๘ ๑๖ ๘๕ ๕๒.๔๗ 
สังคมศึกษาฯ ๕๖   ๒ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๑ ๓๕ ๖๒.๕๐ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๑๐๘      ๒ ๗ ๙๙ ๑๐๘ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๕๔      ๓ ๑๐ ๔๑ ๕๔ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๖๒   ๓ ๗ ๑๕ ๑๔ ๒๒ ๙๐ ๑๒๖ ๗๗.๗๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๑๖  ๒๑ ๑๐ ๓๐ ๑๘ ๒๖ ๕๑ ๖๐ ๑๓๗ ๖๓.๔๓ 

 
 

 

 
๑๕.๗ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๑๙๕ ๑ ๓ ๑ ๙ ๓๑ ๓๔ ๓๘ ๗๘ ๑๕๐ ๗๖.๙๒ 
คณิตศาสตร์ ๓๖๔ ๒ ๔๑ ๓๔ ๗๕ ๔๙ ๕๓ ๓๘ ๗๒ ๑๖๓ ๔๔.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑๓ ๓ ๒ ๖ ๖ ๕๐ ๙๓ ๙๙ ๑๕๐ ๓๔๒ ๘๒.๘๑ 
สังคมศึกษาฯ ๕๔๖ ๓ ๖ ๑๔ ๖๑ ๔๕ ๗๓ ๗๖ ๒๖๘ ๔๑๗ ๗๖.๓๗ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๕๐๔ ๒ ๓ ๔ ๗ ๑๐ ๓๗ ๗๙ ๓๖๒ ๔๗๘ ๙๖.๖๓ 
ศิลปะ ๑๘๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘๑ ๑๘๑ ๙๙.๔๕ 
การงานอาชีพฯ ๒๘๔ ๒ ๑๕ ๘ ๑๙ ๓๔ ๔๐ ๖๑ ๙๕ ๑๙๖ ๖๙.๐๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๔๖ ๔ ๔๗ ๓๕ ๖๐ ๖๓ ๑๓๑ ๙๓ ๑๑๓ ๓๓๗ ๖๑.๗๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๖๐ ๑ ๒  ๒  ๒  ๔๘ ๕๐ ๘๓.๓๓ 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๑๘๑ ๐ ๑๑ ๖ ๒๘ ๔๒ ๓๒ ๒๕ ๓๗ ๙๔ ๕๑.๙๓ 



๕๔ 
 

คณิตศาสตร์ ๓๖๒ ๐ ๒๕ ๖๔ ๗๓ ๖๐ ๔๕ ๓๕ ๖๐ ๑๔๐ ๓๘.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๐ ๙๕ ๑๓๙ ๑๔๔ ๓๗๘ ๙๒.๒๐ 
สังคมศึกษาฯ ๕๔๓ ๐ ๑๐ ๘ ๓๔ ๗๕ ๙๗ ๖๑ ๒๕๘ ๔๑๖ ๗๖.๖๑ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๕๐๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๓๖ ๑๒๓ ๓๔๓ ๕๐๒ ๙๙.๖๐ 
ศิลปะ ๑๘๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๗ ๑๔๔ ๑๘๑ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๓๘๓ ๐ ๖ ๙ ๑๖ ๓๗ ๖๔ ๑๐๑ ๑๕๐ ๓๑๕ ๘๒.๒๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๑๑ ๐ ๓๒ ๒๑ ๕๖ ๗๖ ๑๐๒ ๘๓ ๑๓๙ ๓๒๔ ๖๓.๔๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐   ๑ ๗ ๑๖ ๒๕ ๒๔ ๗ ๕๖ ๗๐.๐๐ 

 
 
 
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 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๒๑๓ ๐ ๑ ๕ ๗ ๓๐ ๒๔ ๔๑ ๑๐๕ ๑๗๐ ๗๙.๘๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๔๕ ๐ ๒๒ ๒๗ ๓๘ ๖๓ ๗๔ ๕๓ ๖๒ ๑๘๙ ๕๔.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๖๒๐ ๔ ๒๖ ๕๗ ๑๐๓ ๑๒๑ ๘๗ ๘๖ ๑๓๐ ๓๐๓ ๔๘.๘๗ 
สังคมศึกษาฯ ๔๕๖ ๐ ๑ ๓ ๑๓ ๒๕ ๘๒ ๑๑๒ ๒๒๐ ๔๑๔ ๙๐.๗๙ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๒๐๓๕ ๑๐ ๓๕ ๘๐ ๑๘๓ ๒๔๑ ๓๓๕ ๓๗๓ ๗๖๘ ๑๔๗๖ ๗๒.๕๓ 
ศิลปะ ๑๘๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๗๖ ๑๘๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๓๕๖ ๐ ๐ ๐ ๕ ๒๑ ๕๔ ๔๖ ๒๓๐ ๓๓๐ ๙๒.๗๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๙๓ ๐ ๒๔ ๒๘ ๖๓ ๑๐๔ ๑๖๐ ๑๒๗ ๑๘๔ ๔๗๑ ๖๗.๙๗ 
 

๗๑       ๑ ๗๐ ๗๑ 
๑๐๐.๐

๐ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๒๐๒ ๑ ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๘ ๒๘ ๒๒ ๘๓ ๑๓๓ ๖๕.๘๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๗๓ ๒ ๓๖ ๒๙ ๕๔ ๕๓ ๗๘ ๔๗ ๗๓ ๑๙๘ ๕๓.๐๘ 
วิทยาศาสตร์ ๖๗๗ ๐ ๓๙ ๑๐๐ ๗๑ ๑๐๒ ๑๓๖ ๙๒ ๑๒๖ ๓๕๔ ๕๒.๒๙ 



๕๕ 
 

สังคมศึกษาฯ ๔๕๒ ๐ ๑ ๖ ๒๖ ๔๕ ๘๘ ๑๐๖ ๑๘๐ ๓๗๔ ๘๒.๗๔ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๔๕๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๒ ๘๔ ๓๕๔ ๔๕๐ ๙๘.๒๕ 
ศิลปะ ๑๗๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๙ ๑๕ ๑๕๓ ๑๗๗ ๙๙.๔๔ 
การงานอาชีพฯ ๓๕๐ ๗ ๖ ๑๒ ๑๖ ๒๑ ๒๓ ๔๑ ๒๑๓ ๒๗๗ ๗๙.๑๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๘๕ ๐ ๒๘ ๓๔ ๘๗ ๗๓ ๑๒๒ ๑๗๖ ๑๕๒ ๔๕๐ ๖๕.๖๙ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๕๔  ๔  ๓ ๑๑ ๑ ๕ ๓๐ ๓๖ ๖๖.๖๗ 

 
 

 
๑๕.๙ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๔๐๘ ๑ ๔ ๖ ๑๖ ๖๑ ๕๘ ๗๙ ๑๘๓ ๓๒๐ ๗๘.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๗๐๙ ๒ ๖๓ ๖๑ ๑๑๓ ๑๑๒ ๑๒๗ ๙๑ ๑๓๔ ๓๕๒ ๔๙.๖๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๓๓ ๗ ๒๘ ๖๓ ๑๐๙ ๑๗๑ ๑๘๐ ๑๘๕ ๒๘๐ ๖๔๕ ๖๒.๔๔ 
สังคมศึกษาฯ ๑๐๐๒ ๓ ๗ ๑๗ ๗๔ ๗๐ ๑๕๕ ๑๘๘ ๔๘๘ ๘๓๑ ๘๒.๙๓ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา ๙๖๔ ๒ ๗ ๘ ๑๔ ๑๖ ๖๖ ๑๓๕ ๗๑๖ ๙๑๗ ๙๕.๑๒ 
ศิลปะ ๓๖๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓๕๗ ๓๖๑ ๙๙.๗๒ 
การงานอาชีพฯ ๖๔๐ ๒ ๑๕ ๘ ๒๔ ๕๕ ๙๔ ๑๐๗ ๓๒๕ ๕๒๖ ๘๒.๑๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๓๙ ๔ ๗๑ ๖๓ ๑๒๓ ๑๖๗ ๒๙๑ ๒๒๐ ๒๙๗ ๘๐๘ ๖๕.๒๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๓๑ ๑ ๒ ๐ ๒ ๐ ๒ ๑ ๑๑๘ ๑๒๑ ๙๒.๓๗ 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๓๘๓ ๑ ๒๘ ๒๓ ๔๔ ๖๐ ๖๐ ๔๗ ๑๒๐ ๒๒๗ ๕๙.๒๗ 
คณิตศาสตร์ ๗๓๕ ๒ ๖๑ ๙๓ ๑๒๗ ๑๑๓ ๑๒๓ ๘๒ ๑๓๓ ๓๓๘ ๔๕.๙๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๘๗ ๐ ๓๙ ๑๐๐ ๗๓ ๑๓๒ ๒๓๑ ๒๓๑ ๒๗๐ ๗๓๒ ๖๗.๓๔ 
สังคมศึกษาฯ ๙๙๕ ๐ ๑๑ ๑๔ ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๕ ๑๖๗ ๔๓๘ ๗๙๐ ๗๙.๔๐ 
สุขศึกษา ๙๖๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๔๘ ๒๐๗ ๖๙๗ ๙๕๒ ๙๘.๙๖ 



๕๖ 
 

และพลศึกษา 
ศิลปะ ๓๕๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๙ ๕๒ ๒๙๗ ๓๕๘ ๙๙.๗๒ 
การงานอาชีพฯ ๗๓๓ ๗ ๑๒ ๒๑ ๓๒ ๕๘ ๘๗ ๑๔๒ ๓๖๓ ๕๙๒ ๘๐.๗๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๑๙๖ ๐ ๖๐ ๕๕ ๑๔๓ ๑๔๙ ๒๒๔ ๒๕๙ ๒๙๑ ๗๗๔ ๖๔.๗๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๓๔ ๐ ๔ ๑ ๑๐ ๒๗ ๒๖ ๒๙ ๓๗ ๙๒ ๖๘.๖๖ 

 
 
 
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 ๘๑ ๘๑ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๖๑ ๖๑ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๑ ๔๑ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕๕ ๕๕ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗๒ ๗๒ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕๔ ๕๔ ๑๐๐ - - - -  

รวม ๓๖๔ ๓๖๔ ๑๐๐ - - - -  
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐ - - - -  

 
๑๕.๑๑ ผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน   
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

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

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๑ ๘๑ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๖๑ ๖๑ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๑ ๔๑ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕๕ ๕๕ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗๒ ๗๒ ๑๐๐ - - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕๔ ๕๔ ๑๐๐ - - - -  

รวม ๓๖๔ ๓๖๔ ๑๐๐ - - - -  
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐ - - - -  



๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑๕.๑๒  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๔๐ ๖๔๐ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๗๒ ๔๗๒ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๗๔ ๓๗๔ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๓๒ ๔๒๙ ๙๙.๓๑ ๓ ๐.๖๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๙๒ ๔๙๒ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๙๑ ๔๙๐ ๙๙.๘๐ ๑ ๐.๒ 

รวม      
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑        
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
ตารางที่  ๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร  และการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๔ ดีเลิศ 

๓)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ๕ ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓ ดี 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๔ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๕ ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ๔ ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพ ๔ 
แปลผล ดีเลิศ 

   
๑.กระบวนการพัฒนา 
                 สถานศึกษาได้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยก าหนดให้มีแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๑   



๕๙ 
 

หลักสูตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบรูณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วยหลกัสูตรโครงการ
ยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี,หลักสูตรโครงการห้องเรยีน
คู่ขนาน SMTE แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ และหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา                  
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนรู้    
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง  
แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบโครงงาน แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหา
เป็นหลัก  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้    มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
รวมทั้งทางโรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆมากมายในระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้แก่   โครงการท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมดนตรีและ
นาฎศิลป์   
๒) การจัดกิจกรรมศิลปะ ๓) การประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 0,ร และมส.  
๔) การสอบ Pre-O-net    ๕) กิจกรรมงานวัดและประเมินผล ๖) พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ๗) แข่งขันทักษะวิชาการ(ศิลปหัถกรรม)+สพม. ๘) ส่งเสริมเพื่อสอบ สสวท. (PISA)    
๙) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนร.ม.๓ และ ม.๖   ๑๐) เพชรกาญจนา  ๑๑) สอนเสริมพิเศษ 
โครงการส่งเสริมและยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   (กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย )ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ประกอบด้วย  กิจกรรม ๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ๑.๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเรียน
การสอน Active Learning ส าหรับครูผู้สอนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม ๒ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับ การเรียนเปล่ียนการสอนให้นักเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    ๒.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการครูเกี่ยวกับการพัฒนาวิจัยและกระบวนการ
เรียนรู้/การสร้างนวัตกรรม    กิจกรรม ๓ พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
 ๓.๑ พัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียน   ๓.๒ พัฒนาผู้บริหาร    ๓.๓ ส่งเสริมความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา  และเทคโนโลยี  กิจกรรม ๔ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทย์-คณิต 
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี   ๔.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานวิจัย/นวัตกรรมการวิจัยของ
นักเรียน   ๔.๒ การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยนักเรียน  ๔.๓ การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยครู 
๔.๔ ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ(ม.ต้น , ม.ปลาย)  กิจกรรม ๕ การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ (MOU) ๕.๑ เข้าค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ  
กิจกรรม ๖ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ,๖.๑ การอบรมสร้างส่ือการเรียน
การสอนออนไลน์ (E-learning)   กิจกรรม ๗ การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๗.๑ กิจกรรมค่ายเบญจวิถีกาญจนาฯ  ๗.๒ กิจกรรมค่ายคุณธรรม   ๗.๓ กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม สู่สังคม 
 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   
โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆในระดับมาตรฐานอย่างหลากหลาย  ได้แก่  
โครงการท่ี ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ประกอบด้วย  ๑) กิจกรรมเฟรชช่ีบอยแอนด์เกิร์ล       
๒) อบรมแกนน าเพื่อนท่ีปรึกษา YC  ๓) อบรมพัฒนาทักษะแก้ปัญหา EQ   ๔) ตรวจสอบอาหาร            



๖๐ 
 

และโรงอาหาร   ๕) TO  BE NUMBER  ONE      ๖) อบรมผู้น าเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน(ยสร.)  
๗) รณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในรั้วโรงเรียน    ๘) การปฏิบัติหน้าท่ีจราจรในโรงรียน ๙) วัยรุ่นวัยใส
ห่างไกลยาเสพติด  ๑๐) กีฬาภายในและกีฬาภายนอก (กีฬาสี) ๑๑) กีฬากาญจนาเกมส์ครั้งท่ี ๑๙                    
๑๒) บริการชุมชนด้านดนตรีและนาฎศิลป์    ๑๓) วันลอยกระทง   ๑๔) โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ           
(ตรวจสุขภาพ)  ๑๕) การจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  ๑๖) วันด็กแห่งชาติ        
๑๗) ครอบหมวกและประดับแผงคอ  ๑๘) ท าบุญตักบาตร(โรงรียน)    ๑๙) วันแม่แห่งชาติ      
๒๐) วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก   ๒๑) วันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ฯ   
๒๒) พิธีไหว้ครู   ๒๓) การเลือกตั้งนายกสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
๒๔) เข้าพรรษา    ๒๕) การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน  ๒๖) ท าดีเฉลิมพระเกียรติ 
๒๗) สุภาพบุรุษสุภาพสตรี กภ.พช.  ๒๘) ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
๒๙) บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ๓๐) ค่ายเตรียมความพร้อม  ๓๑) ส่งเสริมอาชีพนักเรียน   
๓๒) วันเกียรติยศ     ๓๓) ส่งเสริมทักษะนาฎศิลป์  ๓๔) เย่ียมบ้านนักเรียน  
๓๕) คัดกรองนักเรียน  ๓๖) กิจกรรม Happy night  ๒๐๑๘ 
 ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคิด “ เบญจวิถีกลุ่มโรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ   
ทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ท่ีมคุีณสมบัติเพียบพร้อม  กาย วาจา ใจ มีความประพฤติดีและต้ังปณิธาน       
ท่ีจะสืบสาน งานพระราชด าริเพื่อน าไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  โดยมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัย  
บุคลิกภาพ  ความเป็นผู้น า  เบญจวิถี ๕ ประการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย    ประกอบด้วย วิถีท่ี ๑  เทิดทูนสถาบัน   วิถีท่ี ๒ กตัญญู    วิถีท่ี ๓ บุคลิกดี         
วิถีท่ี ๔ มีวินัย   วิถีท่ี ๕  ให้เกียรติ         
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตามงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานรายงานผลและน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร  
อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนและร่วม
โครงการต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑   อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 
๒ .ผลการพัฒนา 
             ๒.๑  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
   ก าหนด 
๒.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓.ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
   โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม 
   ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน 
๖.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการท างาน         
   หรืองานอาชีพ 
             ๒.๒  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



๖๑ 
 

๑.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 
 
 
 
๓.จุดเด่น 

  ๑) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
คิดเป็น  ท าเป็น ปฏิบัติตนตามแนวทางค่านิยมไทยพื้นฐาน  ส่งผลให้คุณลักษณะของผู้เรียน บรรลุตาม
ปรัชญา และวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย: เทิดทูนสถาบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัยและให้เกียรติ 
 ๒) ผู้เรียนมีความโดดเด่นในด้านศิลปะ ดนตรี  นาฎศิลป์ และกีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล 
รวมทั้งมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯ  ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันมากมาย 
ท้ังระดับจังหวัด  ระดับภาค 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑ ) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สูงขึ้น และผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-net)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

     ๒) ควรพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
 
ตารางที่ ๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
               มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
 

๑) มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
๓) ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔ ดีเลิศ 

 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ๔ ดีเลิศ 
๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ     
    และการจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพ ๕ 
แปลผล ยอดเยี่ยม 

 
๑.กระบวนการพัฒนา 
 
                โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based 
Management) ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีมุ่งสู่การพฒันาคุณภาพของโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล  เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์สถานศึกษา “มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู สู่ความเป็นเลิศ 
สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมก้าวสู่มาตรฐานสากล”
โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A  ในการด าเนินงาน ส่งผลให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
บรรลุตามเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพ (Quality School) ซึ่งเป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนอย่างชัดเจน  ด าเนินงานพฒันา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑  ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   ทางโรงเรียนด าเนินงาน



๖๓ 
 

โครงการ / กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑   ประกอบด้วยโครงการหลัก ดังนี้    โครงการท่ี ๓  
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย   ๑) ประชาสัมพันธ์และแนะแนว
การศึกษาต่อนักเรียน ม.๓     
๒) ประชาสัมพันธ์และแนะแนว ป.๖   ๓) การจัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    
๔) จัดท าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้   ๕)พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
๖) พัฒนาครูกลุ่มสาระฯศิลปะ  ๗) พัฒนาครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์(ประชุมอบรม สัมมนา/ดูงาน   
๘) พัฒนาครูและบคลากรท้ังโรงเรียน  ๙) การวางแผนปฏิบัติการ ปี ๖๑   ๑๐) การควบคุมภายใน   
๑๑) การนิเทศติดตามและประเมินโครงการ  ๑๒) งานการตรวจสอบภายในโรงเรียน ๑๓) ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน  ๑๔) เครือข่ายผู้ปกครอง    ๑๕) การประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
๑๖) การนิเทศภายในโรงเรียน  ๑๗) จัดซื้อจัดหาวารสาร  นิตยสารและหนังสือพิมพ์  ๑๘) บริการห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้เป็นห้องเรียน    ๑๙) พัฒนาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด   
๒๐) ค่ายาและเวชภัณฑ์งานพยาบาล   ๒๑) ค่ายาและเวชภัณฑ์(หอพัก)  ๒๒) การปรับภูมิทัศน์  
๒๓) การบ ารุงซ่อมแซม :ปรับปรุงห้องเรียน,ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ,ห้องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร์, ปรับปรุงซ่อมโต๊ะ เก้าอี้,ปรับปรุงซ่อมห้องส านักงาน,ปรับปรุงซ่อมแสงสว่างไฟฟ้า 
๒๔)ส่งเสริมปฏิบัติการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  ๒๕) จัดซื้อเอกสารงานทะเบียน   
๒๖) เก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปี ๖๑     ๒๗) โรงเรียนสีเขียว  ๒๘) โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน    
๒๙) โรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  (EGAT Low  Carbon School)     
๓๐) พัฒนาครู  PLC และ พัฒนา TEPE   ๓๑) กิจกรรมเวรยาม   ๓๒) จัดซ่อมเครื่องดนตรีไทย  
รวมทั้งได้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
(กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย )ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ประกอบด้วย กิจกรรม ๑ พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ๑.๑) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเรียนการสอน Active Learning ส าหรับครูผู้สอนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กิจกรรม ๒ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับ การเรียน
เปล่ียนการสอนให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    ๒.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการครู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิจัยและกระบวนการเรียนรู/้การสร้างนวัตกรรม   กิจกรรม ๓ พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ๓.๑ พัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียน   ๓.๒ พัฒนาผู้บริหาร    ๓.๓ ส่งเสริม
ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา  และเทคโนโลยี    กิจกรรม ๔ 
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทย์-คณิต ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี   ๔.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สร้างงานวิจัย/นวัตกรรมการวิจัยของนักเรียน   ๔.๒ การน าเสนอนวัตกรรมวิจัยนักเรียน  ๔.๓ การน าเสนอ
นวัตกรรมวิจัยครู    ๔.๔ ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ(ม.ต้น , ม.ปลาย)   กิจกรรม ๕ การจัดการศึกษา    
โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ (MOU) ๕.๑ เข้าค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ในประเทศ  กิจกรรม ๖ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ,๖.๑ การอบรม
สร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning)   กิจกรรม ๗ การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
ให้กับนักเรียน   ๗.๑ กิจกรรมค่ายเบญจวิถีกาญจนาฯ  ๗.๒ กิจกรรมค่ายคุณธรรม   ๗.๓ กิจกรรมพัฒนา
จริยธรรม สู่สังคม 
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศติดตามงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานรายงานผลและน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร      



๖๔ 
 

อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนและร่วม
โครงการต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
 ๒. ผลการพัฒนา 
  ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา    ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 
 
 ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูล 
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
 ๓) พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
 ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 
 ๖)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา   
 
 ๓.  จุดเด่น 
 ๑) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ   มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 
และการจัดการ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 ๒) สถานศึกษามีการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ   
 
๔.จุดที่ควรพัฒนา    
                -  ไม่มี -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 
ตารางที่  ๓  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
                มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ๔ ดีเลิศ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป  
    ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ ดีเลิศ 
๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ 
๔) ตรวจสอบและประมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ 
    พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพ ๔ 
แปลผล ดีเลิศ 

 
๑.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา   สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้          
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรยีนรู้  
โดยด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งการส่งเสริมความรู้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการจัดอบรมภายในสถานศึกษาและส่งคณะครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ทาง
วิชาการ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการค้นหาและใช้ส่ือ ICT ใน
การจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา   หลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-



๖๖ 
 

Training   หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนกาญจนา    
หลักสูตรอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล    หลักสูตรอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาทักษะความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ัน
เรียน เป็นต้น     
มีปัจจัยสนับสนุนโดยทางสถานศึกษาได้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยก าหนด 
ให้มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๑    หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑     
 

รวมทั้งทางโรงเรียนด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนามาตรฐานนี้ 
ดังนี้    โครงการท่ี ๔  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
๑) สัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน    ๒) สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด 
๓) จัดหา / ผลิตส่ือการเรียนการสอน(กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์)   ๔) สัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
๕) กิจกรรมคณิตศาสตร์  ๖) พิธีสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณ   ๗) พิธีถวายราชสดุดี   
๘) จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานห้องสมุด  ๙ ) ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของนักเรียน ๑๐) ส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์   ๑๑) อบรมระเบียบแถว     ๑๒) การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก  ๑๓) การอยู่ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี     ๑๔) วันสุนทรภู่      ๑๕) วันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ๑๖) การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร  ๑๗) ผกท.น า นศท.ช้ันปีท่ี ๒และปีท่ี ๓ 
ไปฝึกทบทวนภาคสนาม ๑๘) คณะครูเย่ียมค่ายฝึกท่ีต้ังปกติ – ภาคสนามและการประชุม   ๑๙) การรับสมัคร
การทดสอบสมรรถภาพ นศท.  ๒๐) การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารภาคท่ีต้ังปกติ     ๒๑) ประกวดนักเรียน
ดาวเด่นภาษาไทยในเพชรกาญจนา   ๒๒) สืบสานต านานลูกทุ่ง   ๒๓) แข่งขันด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อัจฉริยภาพ  ทางวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)สู่ภายนอกสถานศึกษา   
๒๔) ฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน          ๒๕) ห้องเรียนไรพ้รมแดน      ๒๖) จัดท ารูปเล่มวารสารและจุลสาร 
๒๗) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์   ๒๘) จัดท าและจัดหาส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๒๙) โรงเรียนวิถีพุทธ  ๓๐) พัฒนาปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ๓๑) พัฒนาห้องปฏิบัติการ         
/ซ่อมบ ารุง/จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  ๓๒) พัฒนาเว็บไซด์โรงเรียน   ๓๓) รับนักเรียน ม.๑ 
และ ม.๔    ๓๔) กิจกรรม Open House   ๓๕) ส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน  ๓๖) นิทรรศการบูรณา
การสวนพฤกษศาสตร์   ๓๗) กิจกรรม English  Friday  ๓๘) กิจกรรมวันคริสต์มาส                                          
๓๙) จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM     ๔๐) กิจกรรมตรุษจีน  ๔๑) อาเซียน  ๔๒) ห้องเรียน SMTE 
และด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
(โครงการร่วมของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย)   
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศติดตามงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานรายงานผลและน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร อีก
ท้ังยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนและร่วมโครงการ
ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓   อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  
๒. ผลการด าเนินงาน 



๖๗ 
 

 ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 ๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 ๓)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด       
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 ๔) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๕) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
              
๓.จุดเด่น 
 ๑) ครูผู้สอนตรงตามวุฒิการศึกษาและมีภาระงานท่ีเหมาะสม 
 ๒) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมีความสามารถในการจัดการ
เรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับดีขึ้นไป 
 ๓) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิค
การสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๔) ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   อาทิเช่น   
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถ
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 
 ๕) ครูผู้สอนมีความสามารถและประยุกต์เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
ดีขึ้นไป 
๔.จุดควรพัฒนา 
 ๑) ควรส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เช่น การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning ) ,ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC ) ฯลฯ ซึ่งโรงเรียนมีการวางแผนปรับปรุง
โดยส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม 
 ๒) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา รวมทั้งการวัดและประเมินผลท่ีเน้น K,P,A   
 
 
  
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ถือเป็นข้อมูล 
สารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อน 
ภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๖๑ -๒๕๖๔   
และน าผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แต่ละมาตรฐาน  และผลการประเมินในภาพรวม  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ 
การช่วยเหลือได้ดังนี้ 
๑.สรุปผลการประเมินในภาพรวม :ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ๔ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ๔ 

แปลผล ดีเลิศ 

๒.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ในอนาคต ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ -๒๕๖๔     ประกอบด้วยกลยุทธ์
(STRATEGIES)  หลักสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
ด้านพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และด้านพัฒนาองค์กร 
ให้พร้อมบริการ  โดยยึดหลัก  ๔ ยุทธวิธี ๑๕ วิถี ดังนี ้

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



๖๙ 
 

วิถีท่ี ๒ พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง 
        วิถีท่ี ๓ พัฒนาการอ่านและการเขียน   

   วิถีท่ี ๔ ห้องเรียนคุณภาพ SMTE ,ห้องเรียนกีฬา   
        วิถีท่ี ๕ การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธวิธีท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน  
   วิถีท่ี ๖ พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน TEPE  

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 
  
               ******************************************************************** 
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ภาคผนวก 
 



๗๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   สังกัด สพม.๔๐ 

        
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
 

สาระวิชา 
จ านวน
นักเรียน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

รร. สพม. สพฐ. รร. สพม. สพฐ. 
ภาษาไทย(๙๑) ๔๑ ๕๒.๓๔ ๕๑.๔๗ ๕๕.๐๔ ๑๑.๘๙ ๑๔.๙๑ ๑๕.๗๙ 
ภาษาอังกฤษ(๙๓) ๔๑ ๒๖.๖๓ ๒๗.๔๕ ๒๙.๑๐ ๕.๗๒ ๘.๖๓ ๑๐.๙๔ 
คณิตศาสตร์(๙๔) ๔๑ ๒๖.๙๓ ๒๗.๓๖ ๓๐.๒๘ ๑๓.๓๔ ๑๒.๙๔ ๑๖.๐๒ 
วิทยาศาสตร์(๙๕) ๔๑ ๓๒.๓๙ ๓๔.๕๔ ๓๖.๔๓ ๘.๙๗ ๙.๘๓ ๑๐.๙๙ 
          
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    
 

สาระวิชา 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
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รร. สพม. สพฐ. รร. สพม. สพฐ. 
ภาษาไทย(๐๑) ๕๔ ๔๑.๖๗ ๔๓.๓๓ ๔๘.๑๖ ๑๕.๐๕ ๑๔.๔๖ ๑๕.๗๖ 
สังคมศึกษาฯ(๐๒) ๕๔ ๓๒.๕๗ ๓๓.๔๔ ๓๕.๔๘ ๗.๓๑ ๖.๘๑ ๗.๘๒ 
ภาษาอังกฤษ(๐๓) ๕๔ ๒๗.๖๖ ๒๖.๘๒ ๓๑.๑๕ ๘.๐๘ ๑๐.๘๕ ๑๔.๗๑ 
คณิตศาสตร์(๐๔) ๕๔ ๒๓.๔๓ ๒๕.๘๓ ๓๑.๐๔ ๑๑.๓๘ ๑๕.๒๑ ๒๐.๒๖ 
วิทยาศาสตร์(๐๕) ๕๔ ๒๖.๗๔ ๒๘.๔๙ ๓๐.๗๕ ๖.๖๐ ๘.๙๐ ๑๐.๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

เปรียบเทียบ 3  ปีการศึกษา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
------------------------------------------------------------ 

 
 จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6               
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2559,2560 และปีการศึกษา 2561 ดังตาราง 
 
ตารางแสดง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ(O-NET) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชา ปีการศึกษา  

2559 
ปีการศึกษา  

2560 
ปีการศึกษา  

2561 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560-2561 
ภาษาไทย 47.18 46.48 52.34                                                                                                                                                                         
สังคมศึกษาฯ 47.00 - -  
ภาษาอังกฤษ 31.08 28.09 26.63  
คณิตศาสตร์ 30.35 22.45 26.93  
วิทยาศาสตร์ 36.20 29.05 32.39  
ค่าเฉลี่ยรวม 38.36 31.51 34.57 3.06 
ล าดับที่ในสพม.40 7 16 16 *เรียงตามล าดับพัฒนาการ 



๗๔ 
 

 
ตารางแสดง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ(O-NET) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชา ปีการศึกษา 

 2559 
ปีการศึกษา  

2560 
ปีการศึกษา  

2561 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560-2561 
ภาษาไทย 42.07 42.84 41.67  
สังคมศึกษาฯ 29.58 29.77 32.57  
ภาษาอังกฤษ 23.35 22.63 27.66  
คณิตศาสตร์ 19.33 18.42 23.43  
วิทยาศาสตร์ 27.45 26.39 26.74  
ค่าเฉลี่ยรวม 28.35 28.01 30.41 2.40 
ล าดับที่ในสพม.40 22 15 9 *เรียงตามล าดับพัฒนาการ 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ภาพกิจกรรมตามโครงการ /กิจกรรม  ที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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รักษ์ศักดิ์ศรี 
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มีคุณธรรม 
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น ำวชิำกำร 
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สืบสำนงำนพระรำชด ำริ 
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ภาคผนวก ค 
ส าเนาข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากร  ครูประจ าการ 
     ๑) ข้อมูลบุคลากรปีก.ศ.๒๕๖๑    

 

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 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - - - - - 
- ผู้จัดการ - - - - - 
- อื่นๆ ...............      

รวม - - ๓ - ๓ 
๒. ผู้สอน      

- ครู - ๒๖ ๒๖ - ๕๒ 
- ครูอัตราจ้าง - ๑๘ - - ๑๘ 



๘๑ 
 

 
- ครูพิเศษ - - - - - 
- ครูต่างชาติ - - - - - 
- พนักงานราชการ - ๒ - - ๒ 
- อื่นๆ ............... - - - -  

รวม - ๔๖ ๒๖ - ๗๒ 
๓. บุคลากร -     

- เจ้าหน้าท่ี - - - - - 
- ลูกจ้างประจ า - ๒ - - - 
- อื่นๆ ............... 
 

- - - - - 

รวม - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - ๔๘ ๒๙ - ๗๗ 

  ( *ท่ีมาของข้อมูล :งานบุคคล,กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

 
ส าเนาค าสั่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

ท่ี ๐๘๑ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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     ค าสั่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
                                                      ที่   ๐๘๑ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

................................................................... 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ฉบับลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
แต่ละระดับ  พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 



๘๓ 
 

และจัดส่งรายงานผลประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
เป็นประจ าทุกปี 
  เพื่อให้การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ดังอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช   ๒๕๔๖ จึงขอแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 ๑.คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี ก าหนดเป้าหมาย  ส่งเสริม สนับสนุน  ก ากับดูแล 
และตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  รวมทั้งให้ค าปรึกษา  แนะน าและเสนอแนะแนวทาง 
ในการด าเนินงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย   
  ๑.๑  นายจงรัก      เกตแค         ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นายคมสัน     สีป้อ       รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  นายเสนาะ  อั้งเอย   รองประธานกรรมการ  
  ๑.๔  นายนิรันดร ล้ีเหมือดภัย      กรรมการ 
  ๑.๕  นายสมาน  ดอนชมไพร       กรรมการ 
  ๑.๖  นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ       กรรมการ 
  ๑.๗  นางนาทกัญญา     นงภา      กรรมการ 
  ๑.๘  นางชุลีพร             หม่องอิน       กรรมการ 
  ๑.๙  นางสกุลดารา กองแก้ว                         กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๐ นางสาวสุดสงวน     แสงก้อน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๒.คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าท่ี ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประสาน 
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สรุปภาพรวมและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป   ประกอบด้วย  
  ๒.๑  นางสกุลดารา กองแก้ว ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางวิไลวรรณ       จันทิพย์ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  นายธิติสรณ์ ศรีธาดา  กรรมการ 
  ๒.๔  นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล  กรรมการ 
  ๒.๕  นางพัทรส  ศรีทอง  กรรมการ 
  ๒.๖  นายชัชนท  รีรมย์  กรรมการ 
  ๒.๗  นางรัตมณี  แสงสีดา    กรรมการ 
  ๒.๘  นางเตือนใจ สัจวาท  กรรมการ 
  ๒.๙  นางนาทกัญญา นงภา  กรรมการ 
               ๒.๑๐  นางสาวนิตยา น้อยนันท์                         กรรมการ 
  ๒.๑๑  นางสาวนวพรรณ  ไฝ่จันทร์  กรรมการ 
  ๒.๑๒  นายอนุสิษฐ์   จิตจ านงค์  กรรมการ   



๘๔ 
 

  ๒.๑๓  นายประชุม เหล่าแช่ม  กรรมการ   
  ๒.๑๔  นางสาววีรยา       ตันอุดม                           กรรมการ 
  ๒.๑๕  นางจุรีพร ศรีธาดา  กรรมการ   
  ๒.๑๖  นางสาวสุปราณี     แก้วดู                             กรรมการ 
  ๒.๑๗  นายอุเทน ทักคุ้ม  กรรมการ   
  ๒.๑๘  นางสาวสิริภา สงคราม                           กรรมการ 
  ๒.๑๙  นางสาวสุดสงวน แสงก้อน                          กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒๐  นางนิตยา  แก่นนาค                          กรรมการและผู่วยเลขานุการ  
  ๓.คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑     มีหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
ตามแบบตรวจสอบและประเมินสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑     โดยแยกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
ดังต่อไปนี ้
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ   
    (ค าอธิบาย: ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
    ก าหนดในแต่ละระดับช้ัน )  
 
 
 
ประกอบด้วย 
  ๑.๑) นายธิติสรณ์ ศรีธาดา ประธานกรรมการ 
  ๑.๒) นางรัชน ี  เหลืองทอง รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓) นางนิตยา  แก่นนาค กรรมการ   
  ๑.๔) นางวงษ์รัตน ์ เพชรบูรณ์ กรรมการ 
  ๑.๕) นางค าสอน  โสมทิพย์ กรรมการ 
  ๑.๖) นางสาวรติพร สีสายค า                          กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๗) นางมันทนา ผุยผัน                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา (ค าอธิบาย:ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่าง
รอบคอบ  โดยใช้เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล) 
     ประกอบด้วย 
  ๒.๑) นางวิไลวรรณ จันทิพย์ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒) นางจุรีพร  ศรีธาดา รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓) นางสาวนวพรรณ ไฝ่จันทร์ กรรมการ   
  ๒.๔) นางสาวนิตยา น้อยนันท์                        กรรมการและเลขานุการ 



๘๕ 
 

  ๒.๕)  นางสาวสิริภา สงคราม                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
           (ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและท างานทีม   
เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคความคิด  โครงการ 
 โครงงาน  ชิ้นงาน ผลผลิต) 
       ประกอบด้วย 
   
  ๓.๑) นายอุเทน  ทักคุ้ม ประธานกรรมการ 
  ๓.๒) นางสาวสุปราณี แก้วด ู รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓) นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร กรรมการ 
  ๓.๔) นายสมาน  ดอนชมไพร กรรมการ 
  ๓.๕) นางสาวสุมาลี บัวพรวน กรรมการ 
  ๓.๖) นางนฤมล  ลู่ทอง  กรรมการ 
  ๓.๗) นางสาวสุนิษา อาจล้อม  กรรมการ 
  ๓.๘) นางสาวสุธาสินี เสือด ี กรรมการ 
  ๓.๙) นางสาวจิราภรณ์   หล้าน้อย กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๐) นายจิตรคุปต์ มาลา                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    (ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม) 
ประกอบด้วย 
 
  ๔.๑) นายอนุสิษฐ์ จิตจ านงค์ ประธานกรรมการ 
  ๔.๒) นางพูลวดี  ภาพสิงห์ รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓) นางสาวสกุณา แก้วทะ กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๔) นายธรรมรัตน์  เบ้าชารี                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   (ค าอธิบาย :ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นเดิมในความรู้   
ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการต่างๆ  รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ) 
ประกอบด้วย 
  ๕.๑)  นางสกุลดารา กองแก้ว ประธานกรรมการ 
  ๕.๒)  นางวิไลวรรณ       จันทิพย์ รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓)  นายธิติสรณ์ ศรีธาดา กรรมการ 
  ๕.๔)  นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล กรรมการ 
  ๕.๕)  นางพัทรส  ศรีทอง กรรมการ 
  ๕.๖)  นายชัชนท  รีรมย์ กรรมการ 
  ๕.๗)  นางรัตมณี  แสงสีดา กรรมการ 



๘๖ 
 

  ๕.๘)  นางเตือนใจ สัจวาท กรรมการ 
  ๕.๙)  นางนาทกัญญา นงภา กรรมการ 
  ๕.๑๐)  นายอุเทน ทักคุ้ม กรรมการ  
               ๕.๑๑)  นางสาวนิตยา น้อยนันท์                        กรรมการ  
  ๕.๑๒)  นางสาววีรยา       ตันอุดม                          กรรมการ 
  ๕.๑๓)  นางจุรีพร ศรีธาดา กรรมการ   
  ๕.๑๔)  นางสาวสุปราณี    แก้วดู                            กรรมการ 
  ๕.๑๕)  นางค าสอน โสมทิพย์ กรรมการ 
  ๕.๑๖) นางสาวจง  ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมการ 
  ๕.๑๗) นางสาวนวพรรณ ไฝ่จันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๘) นางสาวสิริภา สงคราม                          กรรมการและผู่วยเลขานุการ 
 
 ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 (ค าอธิบาย: ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติที่ดี  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น 
ที่สูงขึ้น  การท างานหรืองานอาชีพ) 
 ประกอบด้วย 
  ๖.๑) นางนาทกัญญา นงภา ประธานกรรมการ 
  ๖.๒) นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓) นายนิรันดร ล้ีเหมือดภัย                      กรรมการ 
  ๖.๔) นางวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์  กรรมการ 
  ๖.๕) นางนันทิยา ค าสิงห์  กรรมการ 
  ๖.๖) นายปรีชา  พึ่งบัว  กรรมการ 
  ๖.๗) นายวินัย  ไล้สมบูรณ์  กรรมการ 
  ๖.๘) นายสาธิต  ศรีสด กรรมการ 
  ๖.๙) นางอรวราภรณ์ สุนลี กรรมการ 
  ๖.๑๐) นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๑๑) นางวันเพ็ญ จุดาศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 (ค าอธิบาย:ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึก 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม) 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
(ค าอธิบาย :ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีไทย    รวมทั้งภูมิปัญญาไทย) 
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
(ค าอธิบาย: ผู้เรียนยอมรับและอยู่รว่มกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา   
ภาษาวัฒนธรรม   ประเพณี) 
   



๘๗ 
 

 ประกอบด้วย 
  ๑ ) นางเตือนใจ  สัจวาท ประธานกรรมการ 
  ๒ ) นางชุลีพร  หม่องอิน                         รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายวีระพันธ ์ เกตุพันธุ์ กรรมการ 
  ๔)  นายประสิทธิ ศิริเจริญสุข กรรมการ 
  ๕)  นายนพพร  จันทะคุณ กรรมการ 
  ๖) นายรณชัย  ปราชม  กรรมการและเลขานุการ 
  ๗)  นางนาที  เทียนเหลือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
( ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น) 
 ประกอบด้วย 
  ๑) นายชัชนท  รีรมย์ ประธานกรรมการ 
  ๒) นายนพดล  จันทิพย์  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายกศิชา  สะดา กรรมการ   
  ๔) นางสาวอุไรวรรณ เรืองศรี กรรมการ 
  ๕) นายสายรุ้ง  เกตุหม ู กรรมการ 
  ๖) นายธีรพล   โมฆรัตน์                          กรรมการ 
  ๗) นายภานุพงษ์    เทืองน้อย  กรรมการ 
  ๘) นายอภินันทการ พิพิธกุล  กรรมการ 
  ๙) นายอนุวัฒน ์  นาวิชา    กรรมการ 
  ๑๐)นายรณชัย  หลานท้าว  กรรมการ 
        ๑๑) นายสุรพงษ์  วงศ์ค าผุย  กรรมการ 
  ๑๒) นายนพเก้า  วิรัชลาภ กรรมการ 
  ๑๓) นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทรา กรรมการ 
  ๑๔) นายประชุม  เหล่าแช่ม กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๕) นางสาววิชิตา โฉมอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ( ค าอธิบาย: เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ) 
 ๒.๑.มีเป้าหมาย   วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
( ค าอธิบาย: สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล 
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ) 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 



๘๘ 
 

       ( ค าอธิบาย:  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ทั้งในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรพัยากรทางการศึกษาและระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา  บุคลากร  และผู้ที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมการวางแผน   
ปรับปรุง  และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา )  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
( ค าอธิบาย:  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
หมายถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย ) 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
( ค าอธิบาย:  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู  บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ) 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
( ค าอธิบาย:  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย ) 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
( ค าอธิบาย:  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ 
บริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ) 
ประกอบด้วย 
  ๑) นายจงรัก       เกตแค        ประธานกรรมการ 
  ๒) นายคมสัน  สีป้อ ประธานกรรมการ 
  ๓)  นายเสนาะ  อั้งเอย รองประธานกรรมการ 
  ๔)  นายสมาน   ดอนชมไพร  กรรมการ 
  ๕)  นางสุจีลักษณ์ จิระเดชปะไพ  กรรมการ 
  ๖)  นายประยุกต์ จิระเดชปะไพ กรรมการ 
  ๗)  นางวิไลวรรณ จันทิพย์  กรรมการ 
  ๘)  นางวันเพ็ญ  จุดาศรี  กรรมการ 
  ๙)  นางนารี  ผิวจันทร์ กรรมการ 
  ๑๐) นางเตือนใจ  อินทรศักดิ์      กรรมการ 
  ๑๑)นางสาวอรวราภรณ์ สุนลี กรรมการ 
  ๑๒) นางสาวสุนิษา อาจล้อม กรรมการ 
  ๑๓) นางรุ่งนภา  สิงห์อ าพล กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวสุปราณี แก้วด ู    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๕) นางนันทิยา  ค าสิงห์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๖) นางสาวพจนารถ แก้วยศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(ค าอธิบาย  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา  
  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 



๘๙ 
 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพือ่พัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ) 
               ๓.๑จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต 
 (ค าอธิบาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก  
 แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ) 
                ๓.๒ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
(ค าอธิบาย มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้   
โดยสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ) 
               ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
(ค าอธิบาย  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  
และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข) 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(ค าอธิบาย   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือ 
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
เพื่อน าไปใช้พฒันาการเรียนรู้) 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
(ค าอธิบาย ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ขอ้มูลป้อนกลับ 
เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู้ ) 
ประกอบด้วย 
  ๑)  นายจงรัก      เกตแค         ประธานกรรมการ 
  ๒)  นางสกุลดารา กองแก้ว รองประธานกรรมการ 
  ๓)  นางวิไลวรรณ       จันทิพย์ กรรมการ 
  ๔)  นายธิติสรณ์  ศรีธาดา กรรมการ 
  ๕)  นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล กรรมการ 
  ๖)  นางพัทรส  ศรีทอง กรรมการ 
  ๗)  นายชัชนท   รีรมย์ กรรมการ 
  ๘)  นางรัตมณี  แสงสีดา กรรมการ 
  ๙)  นางเตือนใจ  สัจวาท กรรมการ 
  ๑๐)  นางนาทกัญญา นงภา กรรมการ 
  ๑๑)  นายอุเทน  ทักคุ้ม กรรมการ  
               ๑๒)  นางสาวนิตยา นอ้ยนันท์                        กรรมการ  
  ๑๓)  นางสาววีรยา ตันอุดม                           กรรมการ 
  ๑๔)  นางจุรีพร  ศรีธาดา กรรมการ   
  ๑๕)  นางสาวสุปราณี     แก้วดู                              กรรมการ 
  ๑๖)  นางค าสอน โสมทิพย์ กรรมการ 
  ๑๗)  นางสาวจง  ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมการ 
  ๑๘) นายมณชัย  กองเงิน   กรรมการ 



๙๐ 
 

  ๑๙) นางอรัญญา  ลาดเลา กรรมการ 
  ๒๐) นางสาวนุชนาท ศรีเมืองช้าง กรรมการ 
  ๒๑) นางสาวกนกทิพย์ ตาเห็น กรรมการ 
  ๒๒) นางสาวนวพรรณ ไฝ่จันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๓) นางสาวสิริภา สงคราม                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ขอให้คณะครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  บังเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 
และถ้าหากเกิดปัญหาใดๆให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 

 
                  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

                   
 
 
                    ( นายจงรัก     เกตแค ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ภาคผนวก  จ 
 

ส าเนาประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  

 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑  ( ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ) นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
ของทุกระดับการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ) จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  



๙๒ 
 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) 
 พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 
ท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
และประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ 
และทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฏกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ) ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อให้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา   
ส่งเสริมสนับสนุน  ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 
      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  

                                          
                                 (นายจงรัก     เกตแค) 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

-------------------------------------------- 
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 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 



๙๓ 
 

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 
  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 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
                              -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
…………………………………………………….     

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) 
พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 
ท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
และประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ 
และทุกประเภท ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 



๙๕ 
 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕   และกฏกระทรวง การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑   รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ )ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์   จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อให้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
    
  

                                           (นายจงรัก     เกตแค) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
 
 

 
 

ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย

(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 



๙๖ 
 

 (ระดับ ๕) 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์     ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   จ านวน ๑๐  ประเด็นพิจารณา  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ค าอธิบาย : ผลการเรียนรู้ที่เปน็คุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วย มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ  การคิดประเภทต่างๆ  การสร้าง
นวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  การมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ   และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านยิมท่ีดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด   ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย    รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  ๑.๑ ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จ านวน  ๖  ประเด็นพิจารณา   

ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

  ดีเลิศ     ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 



๙๗ 
 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
          ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
          ๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ด้านความสามารถในการส่ือสารระดับดีมาก 
          ๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีผลการประเมินความสามารถการส่ือสาร   

การน าเสนอผลงานในระดับผ่านตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
          ๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ  ๖๕  มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ  

ได้ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
          ๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ  ๖๕  มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี 

ขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
          ๑.๖ ผู้เรียนร้อยละ  ๕๐ ท่ีเรียนภาษาจีนมีความสามารถในการส่ือสาร 

ภาษาจีน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

        ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเย่ียม 
        ๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 

ตามแนวทางประเมิน PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
           ๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีเย่ียม 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

        ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  
ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

        ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีผลงานจากการท าโครงงาน / ส่ิงประดิษฐ์และสามารถ 
อธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 



๙๘ 
 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          ๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  

และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

          ๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดีเยี่ยม 

          ๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับ ๓  ขึ้นไป 
๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๖๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับ ๓  ขึ้นไป 
๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ  ๖๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ ระดับ ๓  ขึ้นไป 
๕.๔ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  ระดับ ๓  ขึ้นไป 
๕.๕ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับ ๓  ขึ้นไป 
๕.๖ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
      ระดับ ๓  ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 

๕.๗ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
         ระดับ ๓  ขึ้นไป 

๕.๘ ผู้เรียนร้อยละ   ๗๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๓  ขึ้นไป 

 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        ๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
        ๖.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ 

และการประกอบอาชีพ 
        ๖.๓ ผู้เรียนช้ันมธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีความพร้อมท่ีจะศึกษา 
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

 
๑.๒ ประเด็นพิจารณาด้าน๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   จ านวน  ๔  ประเด็นการพิจารณา    



๙๙ 
 

   

ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

      ดีเลิศ    

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    

         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ในระดับดีเย่ียม 
          ๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา  

ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
          ๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้  

ในระดับดีขึ้นตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
         ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี  วันส าคัญและท้องถิ่น 

อย่างน้อย  ๑   ครั้งต่อปี  
         ๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 

ของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

         ๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ประเพณี วัฒนธรรมและท้องถิ่น  ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา 

 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

 ดีเลิศ    

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง   ในระดับดีมากตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
        ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  

และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม   ในระดับดีมาก 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 



๑๐๐ 
 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
             ๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 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  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ในระดับดีมาก 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 าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครู 
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 

  ระดับคุณภาพ 
   

ประเด็นพิจารณา 

 ยอดเยี่ยม     
 

๒.๑.มีเป้าหมาย   วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      - สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน   
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น   
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน ท้ังในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  
การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  



๑๐๑ 
 

ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   มีระบบการนิเทศภายใน  
การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการวางแผน  
ปรับปรุง  และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างได้ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       - สถานศึกษาด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         -  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนางาน  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  
และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
           สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 

 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ    จ านวน  ๕  ประเด็น
พิจารณา       
                   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
ค าอธิบาย  :  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา  
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนนิการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
 

  ระดับคุณภาพ 
   

ประเด็นพิจารณา 



๑๐๒ 
 

     ดีเลิศ     
 

 ๓.๑จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต 
      ๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้       
๓.๒ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๓.๒.๑ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
     ๓.๒.๒ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      ๓.๒.๓ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ  ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
       ๓.๓.๑ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลเด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข     
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       ๓.๔.๑ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเป้ามหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ 
     ๓.๕.๑ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มชุีมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑. นายวิพากย์ โรจนแพทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
๒. นางชูจิตร              ภาคกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นางชัชวาล            มงคลวัจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. นายวิรัตน ์ ฉัตรวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. นายภัทรดร พุทธนุรัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๗. นางแขก บุญมาทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๘. นางบังอร พุทธา ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
๙. นายธิติสรณ์  ศรีธาดา ผู้แทนครู  กรรมการ 



๑๐๓ 
 

๑๐.นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑๑.นางสาวจิราพร เทืองน้อย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๑๒.ว่าท่ี ร.ต.อลงกฎ     แซมสีม่วง ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๑๓.พระปริยัติพัชราภรณ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
๑๔.พระครูสุพัชราภรณ์     ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
๑๕.นายจงรัก  เกตแค             ผู้อ านวยการโรงเรียน              กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 ๑.คณะกรรมการอ านวยการ   
  ๑.๑  นายจงรัก      เกตแค         ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นายคมสัน     สีป้อ       รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  นายเสนาะ  อั้งเอย   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๔  นายนิรันดร ล้ีเหมือดภัย      กรรมการ 
  ๑.๕  นายสมาน  ดอนชมไพร       กรรมการ 
  ๑.๖  นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ       กรรมการ 
  ๑.๗  นางนาทกัญญา     นงภา      กรรมการ 
  ๑.๘  นางชุลีพร             หม่องอิน       กรรมการ 
  ๑.๙  นางสกุลดารา กองแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๐ นางสาวสุดสงวน     แสงก้อน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๐๔ 
 

 ๒.คณะกรรมการด าเนินงาน        
  ๒.๑  นางสกุลดารา กองแก้ว ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางวิไลวรรณ       จันทิพย์ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  นายธิติสรณ์ ศรีธาดา กรรมการ 
  ๒.๔  นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล กรรมการ 
  ๒.๕  นางพัทรส  ศรีทอง กรรมการ 
  ๒.๖  นายชัชนท  รีรมย์ กรรมการ 
  ๒.๗  นางรัตมณี  แสงสีดา กรรมการ 
  ๒.๘  นางเตือนใจ สัจวาท กรรมการ 
  ๒.๙  นางนาทกัญญา นงภา กรรมการ 
  ๒.๑๐  นางสาวนิตยา น้อยนันท์                        กรรมการ 
  ๒.๑๑  นางสาวนวพรรณ  ไฝ่จันทร์ กรรมการ 
  ๒.๑๒  นายอนุสิษฐ์   จิตจ านงค์ กรรมการ 
  ๒.๑๓  นายประชุม เหล่าแช่ม กรรมการ 
  ๒.๑๔  นางสาววีรยา       ตันอุดม                          กรรมการ 
  ๒.๑๕  นางจุรีพร ศรีธาดา กรรมการ 
  ๒.๑๖  นางสาวสุปราณี     แก้วดู                            กรรมการ 
  ๒.๑๗  นายอุเทน ทักคุ้ม กรรมการ 
  ๒.๑๘  นางสาวสิริภา สงคราม                          กรรมการ 
  ๒.๑๙  นางสาวสุดสงวน แสงก้อน กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒๐  นางนิตยา  แก่นนาค กรรมการและผู่วยเลขานุการ 


