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  ค ำน ำ 
  
   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ฉบับนี้เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในตามกฏกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.๒๕๖๑  ท้ัง ๓  มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น   
จุดท่ีควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน  
และเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 

    ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  พ่อแม ่ ผู้ปกครอง  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งส่งผลให้นักเรียน 
ทุกคนเป็นคนท่ีมีคุณภาพ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 

                                          
             

                                                          (นายพีระวัตร    จันทกูล)             
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

(Self-Assessment Report : SAR)ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
 

           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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทประจ าและไป-กลับ  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๖ เนื้อที่ ๑๙๑ ไร่  ๕๗   ตารางวา  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ๑๐  จังหวัด  
ได้แก่   เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  เลย   พิจิตร  สุโขทัย   อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  พะเยา และเชียงราย 
               ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา  มีบุคลากร  ๙๐ คน นักเรียน ๓๕๘  คน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด   พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินงาน 
ตามแผนท่ีก าหนดไว้   จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงาน 
ผลการประเมินตนเอง  (Self- Assessment Report : SAR )ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน 
ท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 
๑.สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม :ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

 
             สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในภำพรวม 
อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษา 
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน 
สรุปว่าอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ 

http://www.kanchanapisek.ac.th/
https://www.facebook.com/kcnpb/
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเย่ียม  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยูใ่นระดับดีเลิศ  ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย จนคุณภาพผู้เรียนบรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
และมีแนวโน้มดีขึ้นมีผลงานช้ินงาน  โครงการ หรือกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดและการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน   
มีระบบการบริหารและจัดการท่ีส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนรอบด้านครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างได้  มีการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย 
เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดการ และการจัดการเรียนการสอน จนท าให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง  รู้ศักยภาพและเข้าใจตนเอง   กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด 
และได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบและสถานการณ์ท่ีหลากหลาย มีการพัฒนารูปแบบวิธีสอนท่ีสามารถ 
น าไปเป็นแบบอย่างได้  มีเทคนิควิธีการตรวจสอบและประเมินความรู้ของผู้เรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
จนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ 
๒.แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
    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  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
   วิถีท่ี ๑ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี อาทิเช่นการใช้บทเรียนออนไลน์ 
,google  classrooms,ทีวีระบบดิจิตอล,ทีวี DLTV, เว๊ปไซต์ต่างๆ หรือแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์พกพา 

วิถีท่ี ๒ พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง 
        วิถีท่ี ๓ พัฒนาการอ่านและการเขียน   

   วิถีท่ี ๔ ห้องเรียนคุณภาพ SMTE ,ห้องเรียนกีฬา   
        วิถีท่ี ๕ การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธวิธีท่ี ๒  พัฒนำครูและบุคลำกรเพื่อกำรปฏิบัติงำน  
   วิถีท่ี ๖ พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน   

วิถีท่ี ๗ พัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วิถีท่ี ๘ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง  

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

  ยุทธวิธีท่ี ๔ พัฒนำองค์กรให้พร้อมบริกำร 
วิถีท่ี ๑๒ ระบบประกันคุณภาพภายใน 

   วิถีท่ี ๑๓ พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
วิถีท่ี ๑๔ พัฒนาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
วิถีท่ี ๑๕ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 



จ 
 

๓.  ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
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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                                 ประกำศโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ ์
  เร่ือง บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)   

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 

 
                 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา  ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑     
โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  
พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
เป็นประจ าทุกปี 
        เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณการศึกษา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา 
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

      ท้ังนี้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ฉบับนี้    ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันท่ี   ๖    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงประกาศให้ใช้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
                                  ประกาศ ณ วันท่ี   ๖   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
  

            (นายวิพากย์   โรจนแพทย์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

        
 
                (นายพีระวัตร  จันทกูล)         

    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

 



๑ 
 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
๑.ข้อมูลพ้ืนฐำน 

     ๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 
  
         ช่ือสถานศึกษา    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
ต้ังอยู่เลขที่ ๙๙/๙   หมู่ ๕  ต ำบลน้ ำชุน อ ำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๑๐   
โทรศัพท์   ๐-๕๖๘-๒๔๓-๐๐,๐-๕๖๘-๒๔๕-๔๔  โทรสำร 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    เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๖  
เนื้อที่ ๑๙๑ ไร่  ๕๗   ตารางวา  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ๑๐  จังหวัด ได้แก่   เพชรบูรณ์  
พิษณุโลก  เลย   พิจิตร  สุโขทัย   อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  พะเยา และเชียงราย 
 
ตรำประจ ำโรงเรียน รัศมีเหนือพระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง พระปรมำภิไธยย่อ ภ.ป.ร.  
                         อยู่ใต้พระมหำมงกฎเป็นสีเหลืองทอง แถบโบว์สีน้ ำเงินตัดขอบสเีหลืองทอง 
                          มีชื่อเต็มของโรงเรียนว่ำ “กำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ”์  
                          ตัวอักษรสีเหลืองทอง ใต้พระปรมำภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 
 
 
อักษรย่อโรงเรียน กภ.พช. 
ค ำขวัญโรงเรียน รักษ์ศักด์ิศรี  มีคุณธรรม  น ำวิชำกำร  สืบสำนงำนพระรำชด ำริ 
ปรัชญำโรงเรียน สร้ำงวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น ำวิชำ  สำมัคคี  ภักดีชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
คติพจน์โรงเรียน อก ต   ทุก กฏ    เสยฺ โย   
                         ควำมชั่วไม่ท ำเสียเลยดีกว่ำ 
สีประจ ำโรงเรียน  น้ ำเงิน – ทอง 
น้ ำเงิน    หมำยถึง  องค์พระมหำกษัตริย์ของชำติไทย 
ทอง      หมำยถึง   สีประจ ำพระองค์ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช         
                         มหำรำช บรมนำถบพิตร (รัชกำลท่ี ๙) 
 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน    ต้นรำชพฤกษ์ 
อัตลักษณ์  :      “สุภำพบุรุษ  สุภำพสตรี  กำญจนำภิเษกวิทยำลัย” 
เอกลักษณ์ :        เทิดทูนสถำบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ 

วิสัยทัศน์ 

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


๒ 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
คุณภาพครู สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมก้าวสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  
พัฒนาคุณลักษณะตามเบญจวิถี โดยใช้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพยึดหลักธรรมาภิบาล  
  

เป้ำประสงค์หลัก   
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล  
เทิดทูนสถาบัน กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ         
และสังคมโลก  

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

   ท ำเนียบผู้บริหำร 
 
๑.นายชัยณรงค์   เทียนสีม่วง       ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
   วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๘  ถึงวันท่ี  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕    
๒. นายฉกรรจ์   แน่นอุดร           ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
    วันท่ี ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๔๕   ถึงวันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๔๗  
๓. นายเสนาะ  อั้งเอย        รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
    วันท่ี ๕    ตุลาคม   ๒๕๔๗     ถึงวันท่ี  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๗     
๔. ดร. พีรพัฒน์   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  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒  
๗. นายคมสัน   สีป้อ        รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
    วันท่ี ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒         ถึงวันท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
๘. นายพีระวัตร    จันทกูล       ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน    
    วันท่ี  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๒     ถึงปัจจุบัน 



๓ 
 

 
๑.๒ ประวัติโรงเรียน 

  

ประวัติโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบรูณ์ 
 
              เนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันท่ี  ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙  
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ๙ แห่ง  เมื่อวันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘   ใช้ช่ือครั้งแรกว่า 
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี  
จังหวัดเพชรบูรณ์” และในวโรกาสต่อมาเมื่อวันท่ี ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘  พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙)  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานนามโรงเรียนช่ือ “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัดต่อท้าย  
คือ  “ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ” โรงเรียนจึงได้ถือเอาวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นวันสถาปนาโรงเรียน 
 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  เป็นผู้ดูแลติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ
แก่ทางโรงเรียนตลอดเวลา  เดิมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทประจ าท้ังหมด  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์จากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 
ในวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยนายสุรพร  ดนัยต้ังตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นประธานด าเนินการก่อสร้างและได้ย้ายนักเรียนมาเรียนยังท่ีต้ังของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์  บนเนื้อที่  ๑๙๑  ไร่  ๕๗ ตารางวา  ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง
โดยได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนและหอพักช่ัวคราว จาก ส.ส.ไพศาล  จันทรภักดี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  เขต ๒ ในขณะนั้น  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนายฉกรรจ์ แน่นอุดร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนเป็นคนท่ี ๒ ต้ังแต่ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕   ถึงวันท่ี  ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   
 เมื่อวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน 
และทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนยังความปล้ืมปิติยินดีแก่ชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ เป็นล้นพ้น 
 
 
 
  ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ได้รับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนครเข้าร่วมเป็นสมาชิก  



๔ 
 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันอีก ๑ โรงเรียน  
รวมเป็น ๑๐ โรงเรียน 
  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  
และเชียงราย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหโ้รงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
คุณภาพครู สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 

 
 
            (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน และทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน     
เมื่อวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ) 
 
                                 ------------------------------------------------------ 
 
 
 
    
 
๑.๓ แผนที่แสดงที่ต้ังโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ ์
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๒. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร       
 
    ๑) ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน  นำยพีระวัตร  จันทกูล   
        วิทยฐานะ   ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ    
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                                        โทรศัพท์  ๐๙๒- ๑๙๑-๔๘๑๘    
      E-Mail : pnongbua @hotmail.com    
                        : peerawatchantakul@kanchanapisek.ac.th 
              วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (กศ.ด.)  
              สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก      

                                        ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้  ต้ังแต่วันท่ี วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
                                        จนถึงปัจจุบัน  
 
    ๒) รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน  จ ำนวน   ๒  คน 
         ๒.๑ นำยคมสัน   สีป้อ  
              วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
              วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)  
                                             สาขาจิตวิทยาการแนะแนว   
                                             โทรศัพท์ ๐๘๑- ๙๖๒-๙๐๔๑   
              E-Mail:Komsan.seepor2019@gmail.com   
              ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                              กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
                            
         ๒.๒ นำยเสนำะ  อั้งเอย  
                                              วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
                                             วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ค.ม.) การบริหารการศึกษา                
                                             โทรศัพท์๐๘๖- ๔๔๑-๙๓๐๓  
                                             E-Mail: angoeis@ gmail .com   
                                             ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                                              และส านักงานกิจการนักเรียนประจ า 
          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒    
 

    ข้อมูลนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ดังนี้ ( ณ วันที่  ๑๐ มิถุนำยน  ๒๕๖๒)  
จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
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ระดับชั้น จ ำนวน
ห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชำย หญิง 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 

๓ 
๓ 
๓ 

๓๐ 
๔๒ 
๓๖ 

๒๐ 
๓๖ 
๒๕ 

๕๐ 
๗๘ 
๖๑ 

๑๖ 
๒๖ 
๒๐ 

รวมม.ต้น ๙ ๑๐๘ ๘๑ ๑๘๙  
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

๓ 
๓ 
๓ 

๒๑ 
๒๘ 
๓๒ 

๒๕ 
๒๔ 
๓๙ 

๔๖ 
๕๒ 
๗๑ 

๑๕ 
๑๗ 
๒๓ 

รวมม.ปลาย 
๙ ๘๑ ๘๘ ๑๖๙  

รวมทั้งหมด 
๑๘ ๑๘๙ ๑๖๙ ๓๕๘  

           
           
    ข้อมูลนักเรียน  ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒    ดังนี้ ( ณ วันที่  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓)  

จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้น จ ำนวน
ห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชำย หญิง 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 

๓ 
๓ 
๓ 

๒๙ 
๔๒ 
๓๕ 

๒๑ 
๓๖ 
๒๔ 

๕๐ 
๗๘ 
๕๙ 

๑๖ 
๒๖ 
๒๐ 

รวมม.ต้น ๙ ๑๐๖ ๘๑ ๑๘๗  
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

๓ 
๓ 
๓ 

๑๙ 
๒๘ 
๓๑ 

๒๒ 
๒๖ 
๓๙ 

๔๑ 
๕๔ 
๗๐ 

๑๓ 
๑๘ 
๒๓ 

รวมม.ปลำย 
๙ ๗๘ ๘๗ ๑๖๕  

รวมทั้งหมด 
๑๘ ๑๘๔ ๑๖๘ ๓๕๒  

 
            ( *** ท่ีมาของข้อมูล :  งานทะเบียนและวัดผล, กลุ่มบริหารวิชาการ) 

      
 
     
  ๔. ข้อมูลผู้บริหำร ครูและบุคลำกร    
 
     ๔.๑) ข้อมูลบุคลำกรปี ก.ศ.๒๕๖๒    (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖  มีนำคม ๒๕๖๓ )   
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                                                  ( *ท่ีมาของข้อมูล :งานบุคคล,กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 
 

 
 
 
 
 
 ๕. ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี    
  
 ๕.๑ อำคำรสถำนที่ 
  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 

ประเภท / ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้อ านวยการ - - - ๑ ๑ 
- รองผู้อ านวยการ - - ๒ - ๒ 
      

รวม - - ๒ ๑ ๓ 
๒. ผู้สอน      

- ครู - ๒๔ ๓๐ - ๕๔ 
- ครูอัตราจ้าง - ๑๑ - - ๑๑ 
- พนักงานราชการ - ๒ - - ๒ 
      

รวม - ๓๗ ๓๐ - ๖๗ 
๓. บุคลำกรอื่นๆ      
- ลูกจ้างประจ า - ๒ - - ๒ 
- พนักงานขับรถ ๑     
- นักการภารโรง ๙     
- ยามรักษาการณ์ ๓ - - - - 
-พนักงานซักรีด ๕     

รวม ๑๘ ๒ - - ๒๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ๓๙ ๓๒ ๑ ๙๐ 

 



๙ 
 

  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 ห้องปฏิบัติกำร  ห้องพิเศษ / แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  

 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- Classroom 
 ๒) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    รวมทั้งหมด  ๑๐  ห้อง ดังนี้ 
         ๒.๑  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป        จ านวน    ๒   ห้อง 
  ๒.๒  ห้องปฏิบัติการเคมี                          จ านวน    ๒   ห้อง 
  ๒.๓  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์                        จ านวน   ๓   ห้อง 
  ๒.๔  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา                      จ านวน   ๒   ห้อง 
  ๒.๕  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน        จ านวน   ๑   ห้อง 
 ๓)  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 
 ๔)  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 
 ๕)  ห้องโสตทัศนศึกษา 
 ๖)  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
 ๗)  ห้องจริยธรรม 

 ๘)  ห้องเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๙)  ห้องปฏิบัติการทางดนตรี     
  ๙.๑  ห้องดนตรีสากล 
  ๙.๒  ห้องดนตรีไทย 
  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 
 

  ๑๐.๘  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยและสุขศึกษา 
  ๑๐.๙  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๐.๑๐  ห้องปฏิบัติการการทางอาชีพ  ได้แก่  ๑) ห้องคหกรรม  ๒) ห้องอุตสาหกรรม 
 ๑๑) ห้องแนะแนวการศึกษา 
 ๑๒)  ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงาน 
  ๑๒.๑  ห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป 
  ๑๒.๒  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   ๑๒.๓  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
   ๑๒.๔  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล       
  ๑๓) ห้องส านักงานกิจการหอพักนักเรียนประจ า 
  ๑๔)  ห้องส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน  

  ๑๕)  สนามกีฬา  รวมทั้งส้ิน     ๙ สนาม ดังนี้ 
   ๑๕.๑  สนามฟุตบอล          ๒    สนาม 
   ๑๕.๒  สนามบาสเกตบอล    ๒    สนาม 
   ๑๕.๓  สนามตะกร้อ           ๑    สนาม 
   ๑๕.๔  สนามวอลเล่ย์บอล    ๑    สนาม 
          ๑๕.๕  สนามฟุตซอล          ๑    สนาม 
   ๑๕.๖  สนามเทนนิส          ๑    สนาม 
           ๑๕.๗  สนามเปตอง           ๑    สนาม 
   ๑๖) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  ๑๗)  โรงประกอบอาหาร 
       ๑๘)  โรงอาหารห้องเรียนกีฬา(อาคารกาญจนากีฬาสโมสร) 
           ๑๙)  ห้องน้ า รวมทั้งหมด       ๓๑๐         ห้อง  
 ๕.๓ จ ำนวนห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  รวมท้ังหมด  ๑๘  ห้องเรียน   
 
 
 
 
 
๖.ข้อมูลงบประมำณ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒   
 

  



๑๑ 
 

รำยกำร งบประมำณ 
เป็นเงิน(บำท) 

๑. เงินงบประมำณ  ( โครงการยกระดับโรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านวิทย์-คณิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ) 

 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๒. เงินนอกงบประมำณ  
     ๒.๑ เงินอุดหนุน ๒,๓๑๒,๕๕๔ 
     ๒.๒ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน ฯ ๘๕,๕๐๐ 
     ๒.๓ เงินรำยได้สถำนศึกษำ ๘,๑๗๖,๕๑๐ 
๓. เงินอื่นๆ 
    ๓.๑ งบประมำณโครงกำรห้องเรียนกีฬำ(งบลงทุน)    
    ๓.๒ งบประมำณโครงกำรห้องเรียนกีฬำ(งบด ำเนินงำน)   

 
๗,๔๙๑,๙๐๐ 
๑๑,๓๗๙,๓๔๗ 

  

 *รำยละเอียด ข้อมูลงบประมำณปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ดังนี้ 
  

ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
รำยกำร จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
รำยกำร จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
๑.เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนฯ ๔๓,๕๐๐ ๑.เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนฯ ๔๒,๐๐๐ 
๒.เงินอุดหนุน : ๑/๖๒    (๗๐ %) 
 

 
๑,๑๑๑,๑๙๘ 

๒.เงินอุดหนุน ๒/๖๒  (๗๐ %) 
 

 
๖๒๖,๕๙๐ 

๑) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ๕๐๗,๐๐๐ ๑) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ๔๕๖,๙๕๐ 
๒) ค่ำหนังสือเรียน ๒๘๔,๑๗๓ ๒) ค่ำหนังสือเรียน - 
๓)  ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ๑๓๑,๘๐๐ ๓)  ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน - 
๔ ) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ๖๑,๐๙๐ ๔ ) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ๕๕,๐๗๐ 
๕ ) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

๑๒๗,๑๓๕ ๕ ) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ๑๑๔,๕๗๐ 

๓.เงินอุดหนุน :๑/๒๕๖๑ (๓๐ %) ๓๑๗,๕๒๑ ๓.เงินอุดหนุน ๒/๒๕๖๑(๓๐%) ๒๕๗,๒๔๕ 
๑) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ๑๔๒,๙๕๐ ๑) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ๑๘๗,๖๐๐ 
๒) ค่ำหนังสือเรียน ๘๔,๒๕๖ ๒) ค่ำหนังสือเรียน - 
๓) ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ๓๗,๒๕๐ ๓)  ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน - 
๔ )ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ๑๗,๒๔๐ ๔ ) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ๒๒,๖๑๐ 
๕ )ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ๓๕,๘๒๕ ๕ ) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ๔๗,๐๓๕ 
 

                                       (* ที่มำของข้อมูล :งำนกำรเงิน ,กลุ่มบริหำรงบประมำณ) 
 
 

๗. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม  

๗.๑.สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะท าเลท่ีเหมาะสมภูมิทัศน์สวยงาม 
สภาพแวดล้อมดีมาก เหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนประจ าได้รับการสนับสนุนจาก อบต.น้ าชุน  
เป็นอย่างดี ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและผู้น าชุมชน   



๑๒ 
 

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  
และบ้านโคกหนองม่วง  หมู่ท่ี ๕ และหมู่ท่ี ๖ (บ้านน้ าอ้อม แยก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒)  
ทิศใต้จดบ้านโคกหนองม่วง  หมู่ท่ี ๕ และ 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  ประกอบธุรกิจส่วนตัวรอ้ยละ ๑๐    และอื่นๆร้อยละ ๕       
นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๙๙.๕๘   ศาสนาอิสลามร้อยละ ๐.๒๑  และศาสนาคริสต์ร้อยละ ๐.๒๑  
 ๗.๓  โอกำสของโรงเรียน 
  ๗.๓.๑ ด้านโอกาส  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ  
จัดการศึกษาตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  ดังนี้ 
   ๑) โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน รุน่ ๓) 
   ๒) โรงเรียนมาตรฐานสากล  
   ๓) โรงเรียนคุณธรรมช้ันน า – เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔) โครงการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมความป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
   ๕) โครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และคอมพิวเตอร์ (ห้องเรียน EIS :English for Integrated Studies)  
  ๖) โครงการโรงเรียนสีเขียว (ปี กศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐)  
  ๗) โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (ปี กศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐)  
  ๘) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (Enrichment  
Program of  Science  Mathematics  Technology  and  Environment)  
ต้ังแต่ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ -ปัจจุบัน 
  ๙) โครงการห้องเรียนกีฬา (SPORT  PROGRAM) ของสพฐ. (ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง) 
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐- ปัจจุบัน 
  
๘.  ข้อมูลแผนกำรจัดช้ันเรียน  (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒)  



๑๓ 
 

    
 ๘.๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓)   
             นักเรียนจ านวน   ๑๘๗  คน  = ๓  : ๓ : ๓     
             โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำตำมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล   ดังนี้ 
          ๑)  โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 
         ๒)  โครงการห้องเรียนคู่ขนาน SMTE แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
         ๓)  โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา 
    ๘.๒  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖)   
            นักเรียนจ านวน   ๑๖๕  คน  =  ๓ : ๓ : ๓               
            โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำตำมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล     ดังนี้ 
          ๑)  โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 
         ๒)  โครงการห้องเรียนคู่ขนาน SMTE แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
         ๓)  โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –กีฬา 
         ๔)  โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา แผนการเรียนศิลป์ –กีฬา 
 

๙. แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 

      ๙.๑) ห้องสมุด  มีขนาด   ๓๕๒ ตารางเมตร  (คิดเป็นประมาณ ๔ ห้องเรียน)  
จ านวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมดประมาณ    ๑๖,๙๕๐  เล่ม  การสืบค้นหนังสือและการยืม –คืน  
โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้     
                 (** ท่ีมาข้อมูล :งานห้องสมุด, กลุ่มบริหารวิชาการ ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. ผลงำน รำงวัลดีเด่นท่ีได้รับ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
 
๑)  ประเภทผลงำนของสถำนศึกษำ  
 
             ๑.๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (Office of Basic  Education Commission Quality Awards : OBECQA   
ระดับ OBECQA  ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการระดับคุณภาพมาตรฐานสากล  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ) 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
๒) ประเภทผลงำนดีเด่นของผู้บริหำร 
  
 ๑.นายพีระวัตร  จันทกูล      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ได้รับรางวัลดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
  ๑.๑  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  
(สบมท.)ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑.๒. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จากส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
  ๑.๓. ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน    โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  
เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท  จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒) 
 ๒.นายคมสัน   สีป้อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ได้รับรางวัลดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
  ๒.๑  ได้รับรางวัล “รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น” ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.)  เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ๒.๒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
เป็นผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น“ผู้บริหารสถานศึกษาดี เบญจวิถีกาญจนา” กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ประจ าปี ๒๕๖๒  (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 
  ๓) ประเภทผลงำนดีเด่นของครู  
 
 ๓.๑) นายอุเทน  ทักคุ้ม  ต าแหน่งครู ได้รับรางวัล “เพชรมัธยม” เนื่องในงานวันครู  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ( ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓)  จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
   ๓.๒) นางรัตมณี  แสงสีดา  ต าแหน่งครู ได้รับรางวัลเกียรติบัตรในการเข้าร่วมงานเผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม “Bojonegoro Thengul International  Folklore Festival & Sarabaya Cross  
Culture Internation Folk & Art Festival ”  ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 



๑๕ 
 

( ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)  
 ๓.๓) ครูได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เป็นผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น “ครูดีเบญจวิถีกาญจนา” กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  จ านวน   ๕   คน   ดังนี้ 

  ๓.๓.๑) นายธิติสรณ์   ศรีธาดา   ต าแหน่งครู 
  ๓.๓.๒) นางวันเพญ็ จุดาศรี   ต าแหน่งครู 
  ๓.๓.๓) นางวงษ์รัตน ์ เพชรบูรณ์  ต าแหน่งครู 

          ๓.๓.๔) นางจุรีพร   ศรีธาดา  ต าแหน่งครู 
                   ๓.๓.๕) นางสาวสกุณา       แก้วทะ   ต าแหน่งครู  
 ๓.๔ ) ครูได้รับเกียรติบัตรธรรมศึกษาช้ันเอก,ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันตรี  
ในการสอบธรรมสนามหลวง โดยส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง   ประจ าปี  ๒๕๖๒   
จ านวน  ๓   คน   ดังนี้ 
   ๓.๔.๑) นางสาวจง  ศักดิ์เจริญชัยกุล    ธรรมศึกษาช้ันเอก 
   ๓.๔.๒) นางสาวนิตยา  น้อยนันท์            ธรรมศึกษาช้ันโท 
   ๓.๔.๓) นางสาววีรยา     ตันอุดม               ธรรมศึกษาช้ันตรี 
 ๓.๕ ) ครูได้รับเกียรติบัตรการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผู้บริหาร ครู  
“งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน” กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
ครั้งท่ี  ๘  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมฯ (ระหว่างวันท่ี  ๑๔ – ๑๖   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)  
จ านวน  ๘   คน   ดังนี้ 
  ๓.๕.๑) นายอุเทน   ทักคุ้ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
(การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือรน้ เรื่อง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ) 
  ๓.๕.๒) นางจุรีพร  ศรีธาดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
(การพัฒนาแบบฝึกทักษะโครงงานคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่เกมโปรแกรม 
Kahoot  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ) 
 
  ๓.๕.๓) นางสาวพจนารถ  แก้วยศ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน โดยใช้เรื่องส้ัน ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ) 
  ๓.๕.๔) นางนาที  เทียนเหลือ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาค้นคว้า 
(Independent study:IS) เรื่องพัฒนาการเมืองการปกครอง ) 
  ๓.๕.๕) นางค าสอน โสมทิพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
(การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ วิชาภาษาไทย (สาระท่ี ๕ วรรณคดี 
วรรณกรรม) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ) 
  ๓.๕.๖) นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน  
เรื่องการซ่อมแซมเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 



๑๖ 
 

  ๓.๕.๗) นางรัตมณี  แสงสีดา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
 (ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
สาระนาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 
  ๓.๕.๘) นางนาทกัญญา  นงภา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พฒันาผู้เรียน   
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (การพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๓   
โรงงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ) 
 
๔.ผลงำนดีเด่นของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

 ๔.๑) ประเภทผลงำน/รำงวัลดีเด่นด้ำนกีฬำ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ 
และพลศึกษำ ) ดังนี้  
 ๔.๑.๑ รำงวัลที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำกำญจนำเกมส์ คร้ังที่ ๒๐  
“เมืองมะขำมหวำนเกมส์”  ณ  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ (๔-๙  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓)  
ได้รับ  ๓  เหรียญทอง    ๘  เหรียญเงิน    ๙  เหรียญทองแดง  รวมทั้งส้ิน ๒๐  เหรียญ  ดังนี้ 
  ๑) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  วอลเลย์บอลหญิง 
  ๒) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ฟุตซอล 
  ๓) รางวัลรองชนะเลิศ    (เหรียญเงิน ) ตะกร้อชาย 
  ๔) รางวัลรองชนะเลิศ    (เหรียญเงิน ) ทัศนศิลป์ลายเส้น ( Drawing) ม.ต้น 
  ๕) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) ตะกร้อหญิง 
  ๖) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) ฟุตบอล 
  ๗) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) วอลเลย์บอลชาย 
  ๘) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) เปตองทีมหญิง 
  ๙) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) เปตองทีมชาย 
  ๑๐) รางวัลชนะเลิศ  (เหรียญทอง)   วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐  เมตร อายุ ๑๕  ปีหญิง   
                   ๑๑) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)   วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐  เมตร อายุ ๑๕  ปีหญิง 
  ๑๒) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)   วิ่ง ๘๐๐   เมตร อายุ ๑๕  ปีหญิง 
  ๑๓) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง )วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุ ๑๕  ปีหญิง 
  ๑๔) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐  เมตร 
        อายุ ๑๘  ปีหญิง 
  ๑๕) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)   วิ่ง  ๑๕๐๐  เมตร อายุ ๑๕  ปีชาย 
  ๑๖) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)   วิ่ง  ๑๕๐๐  เมตร อายุ ๑๘  ปีชาย 
  ๑๗) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)   วิ่ง  ๘๐๐  เมตร   อายุ ๑๘   ปีชาย 
  ๑๘) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)   วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐  เมตร อายุ ๑๘  ปีชาย 
  ๑๙) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุ ๑๕ ปีชาย 
  ๒๐) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี ๒  (เหรียญทองแดง ) วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐  เมตร           
อายุ ๑๕  ปีชาย  
 ๔.๑.๒ รำงวัลที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำฟุตบอล ประจ ำปี ๒๕๖๒  ดังนี้ 
  ๑) รางวัลชนะเลิศ รุ่น ๑๔ ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย  



๑๗ 
 

   ๒) รางวัลชนะเลิศ   รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี ๒๕๖๒ จากส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์          
(๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)   
   ๓) รางวัลรองชนะเลิศ  รุ่น ๑๖ ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
   ๔) รางวัลก่อนรองชนะเลิศ ( รุ่น ๑๘ ปี) การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
   ๕) รางวัลรองชนะเลิศ   รุ่น ๑๔ ปี การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 
   ๖) รางวัลชนะเลิศ  รุ่น ๑๖ ปี การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 
   ๗) รางวัลชนะเลิศ   รุ่น ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 
   ๘) เป็นตัวแทนภาค ๕   รุ่น ๑๗ ปี การแข่งขันกีฬา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
   ๙) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ (รอบสายงาน )รุ่น ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน 
  ๔.๑.๓. รำงวัลที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล  ประจ ำปี ๒๕๖๒  ดังนี้ 
   ๑) รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิงรุ่น ๑๔  ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์  (รอบภาคเหนือ)จังหวัดเพชรบูรณ์( วันท่ี ๓-๑๐ ส.ค.๒๕๖๒) 
   ๒) รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิงรุ่น ๑๖  ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์  (รอบภาคเหนือ)จังหวัดเพชรบูรณ์( วันท่ี ๓-๑๐ ส.ค.๒๕๖๒) 
   ๓) รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิงรุ่น ๑๔  ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์  (รอบภาคเหนือ)จังหวัดเพชรบูรณ์( วันท่ี ๓-๑๐ ส.ค.๒๕๖๒) 
   ๔) รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ๕   วอลเลย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน  ระดับภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ –๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๒)   
   ๕) ได้รับสิทธิ์เจ้าภาพแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน  
“เอสโคล่า” ครั้งท่ี ๓๐   จังหวัดเชียงใหม่  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ( วันท่ี ๗- ๑๓ ส.ค.๒๕๖๒) 
   ๖) ได้เข้ารอบแปดทีม การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ.” ครั้งท่ี ๑๕ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  จังหวัดน่าน  ( วันท่ี ๙- ๑๕  ก.ย.๒๕๖๒) 
   ๗) รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับท่ี ๑ (ได้สิทธิ์แข่งระดับประเทศ )การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติครั้งท่ี  ๓๖ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี ระดับภาคเหนือจังหวัดตาก  ( วันท่ี ๑- ๑๐ พ.ย.๒๕๖๒) 
   ๘)  รางวัลชนะเลิศ (ได้สิทธิ์แข่งระดับประเทศ ) การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน            
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๐  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ ๖  
จังหวัดพิจิตร(ก าแพงเพชร)  ( วันท่ี ๑๓- ๑๗ พ.ย.๒๕๖๒) 
   ๙)รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง การแข่งขันกฬีาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ประจ าปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันท่ี ๑๖ –๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๒) 
   ๑๐)  รางวัลชนะเลิศ (ได้สิทธิ์แข่งระดับประเทศ )การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน 
อายิโนะโมะโต๊ะ ครั้งท่ี ๑  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ระดับภาคเหนือ รร.ท่าชัย จังหวัดสุโขทัย 
( วันท่ี ๑๔ – ๒๑ ม.ค.๒๕๖๓) 
   ๑๑) นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 



๑๘ 
 

ได้เป็นตัวแทนไปแข่งวอลเลย์บอลหญิง  รายการ Australian  Junior  Volleyball  Championships  
( AJVC) 2019 ณ เมืองแคนเบอร่า  ประเทศออสเตรเลีย  จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวศิริพร    ศรีเครือ , ๒.นางสาววลัยพร  พรหมอยู่, ๓.นางสาวจิราภา  อาจเพ็ชร 
และ ๔.นางสาวชลธิชา   แจ่มหม้อ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๒ งำนแสดงนิทรรศกำรและวิพำกษ์ผลงำน “กำรสร้ำงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำรวิจัย 
และกำรจัดกำรควำมรู้”  กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  คร้ังที่  ๘  (ปีงบประมำณ  ๒๕๖๒) 
ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยนครปฐม  ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๖   สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
              ๔.๒.๑ ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงำนวิจัย ระดับรำงวัล 

 
๑ ๑. เด็กหญิงกัลยรัตน์   แก้วแสนเมือง 

๒.  เด็กหญิงอริสา    อินทร์อ้าย 
๓. เด็กหญิงอินทิราพร  ชาติบัวใหญ่ 

แปรงลบกระดานสบายมือ   เหรียญเงิน 

๒ ๑. เด็กชายธิติ   อินฟากท่า 
๒.  เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ทองปั้น 
๓. เด็กหญิงปนัดดา  กัลยาลักษณ์  

โดมิโน่พีทาโกรัส   เหรียญทอง 

๓ ๑. เด็กชายบุลากร ชนะสงคราม 
๒.  เด็กหญิงอารียา  เถ่ือนไพรวัลย์ 
๓. เด็กหญิงชลิตา  แก้วค้ า 

Beautiful cloth bag by 
GSP 

เหรียญเงิน 

๔ ๑. เด็กชายรัชชานนท์  สารแสง ม่านสวยด้วยสมการ    เหรียญทอง 



๑๙ 
 

๒.  เด็กชายณัฐวัตร  พูลสวัสด์ิ 
๓. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ 

๕ ๑. เด็กชายสิรภพ  ซ้อนจันดี 
๒  เด็กหญิงนัทธมน  จันศรี 
๓. เด็กหญิงนันท์นภัส   วงษ์ทองสิริโชค 

กล่องสวยด้วย GSP  เหรียญเงิน 

๖ ๑. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ยิ้มวิชา  
๒.  เด็กหญิงจิราพร  ศรีบุรินทร์  
๓. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอนแผ้ว  

ศึกษาประสิทธิภาพการ
ท าโลช่ันจาก  อะโวคาโด 

เหรียญทองแดง 

๗ ๑. เด็กหญิงชัชชญา  เช้ือเจ็ดตน  
๒.  เด็กหญิงธนัชพร  ศรีวงศ์  
๓. เด็กหญิงพัณณิน  สิงห์ชัย  

ศึกษาประสิทธิภาพการดูด
กล่ินจากแผ่นดูดกล่ินต้น
ธูปฤาษี 

เหรียญทองแดง 

๘ ๑. เด็กหญิงธนพรรณ  ฉั่วตระกูล  
๒.  เด็กหญิงกัญญาภัค  พันธ์โสดา  
๓. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ประนมศรี  

ศึกษาผลิตภัณฑ์ลิปปาล์ม
มะม่วงหาวมะนาวโห ่

เหรียญเงิน 

๙ ๑. เด็กหญิงศศิประภา  ไพรทอง  
๒.  เด็กหญิงณัฐพร  ฐานุสรณ์   
๓. เด็กหญิงอัญชรีย์  ศรีประกอบ  

ศึกษาฉนวนกันความร้อนจาก
พืชสมุนไพรท้องถิ่น 

เหรียญทองแดง 

 
 
 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงำนวิจัย ระดับรำงวัล 
๑๐ ๑. เด็กชายภัคพล  วรรณศิลป์  

๒.  เด็กชายศุภกิจ  ทองเป่ิง  
๓. เด็กชายอริญชย์ภัทร  โสพรม  

ศึกษาการผลิตสบู่เหลวยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียผสมสารสกัดเปลือกมังคุด 

เหรียญทองแดง 

๑๑ ๑. เด็กชายปิติภัทร  น้อยดา  
๒.  เด็กชายวรเมธ  เรืองน้อย  
๓. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วันเรือง  

ศึกษาประสิทธิภาพของสบู่ใยมะขาม เข้าร่วม 

๑๒ ๑. เด็กชายชัยณรงค์  ศรีพันดอน  
๒.  เด็กชายธนกฤษ  ค าแท่ง  
๓. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรชาลี  

ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลาย      
โฟมด้วยตัวท าลาย 

เหรียญทอง 

        ๔.๒.๒  ผลงำนนวัตกรรมและงำนวิจัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 
ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงำนวิจัย ระดับรำงวัล 
๑ ๑. นางสาวนาดียา  วายา 

๒.  นายสุภกิณฑ์   แก่นนาค 
๓. นายจตุพัชร ฐานุสรณ์ 

Make idea ลดพลาสติก   เหรียญทอง 

๒ ๑. นายการัณยภาส  แซ่เต๋ิน Euler Math   เหรียญทอง 



๒๐ 
 

๒.  นายพงษ์ดนัย   บัวใหญ่รักษา 
๓. นางสาวขนิษฐา  เห็มสมัคร 

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

การศึกษาลวดลายผ้าซิ่นไทหล่ม
ด้วยโปรแกรม geogebra   

เหรียญเงิน 

๔ ๑. นางสาววิภาวดี  สุขโข 
๒.  นางสาวอัสยูรา  สือแม 
๓. นายภาณุวิชญ์  วงษ์วิรัชชานนท์ 

Domino Factorial     เหรียญเงิน 

๕ ๑. นางสาวโสริยา  สิงห์ภา 
๒.  นางสาวณัฐฐินันท์  แถวบุญตา 
๓. นางสาวศิรินทรา  อินทัง 

Magic Herb     เหรียญเงิน 

๖ ๑. นางสาวกาญจนา  มู้จันทร์   
๒.  นางสาวคริสต์สา   รุ่งเกตุ  
๓.นางสาวตรีรินทร์  กิจสุวรรณวัชร์ 

เครื่องขึ้นรูปภาชนะอาหาร 

จากใบไม้ 
เหรียญทอง 

๗ ๑. นางสาวธนัชพร  คงพิมพ์  
๒. นางสาววรรณิษา วิรัช  
๓. นายสิทธิกร  สิริชัย   
 

ศึกษาสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ไล่แมลง 

 
เหรียญเงิน 

๘ ๑. นางสาวศศิธร  ไชยศรีฮาด   
๒.  นางสาวภัจจ์ธาดา อศุนาทศิลปะคุณ  
๓. นางสาวศรัณยพร  ดีนา  

แผ่นมาส์กหน้าจากมะขาม เหรียญทองแดง 

 
๔.๓ สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
       ระดับชำติ ภำคเหนือ (สพม.) 

 

 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์) 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับชำติ ภำคเหนือ (สพม.) 

 

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

๑ วิทยาศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 
ม.๑-ม.๓ 

๘๐.๖ ทอง ๑๑ ๑. ด.ญ.พิชญามญช์ุ   
ทักคุ้ม 
๒. ด.ช.ภูรินทร ์วงศ์วิริยชาติ 
๓. ด.ญ.วนิชชา  วารี 
  

๑.นายอุเทน  ทักคุ้ม 
๒.น.ส.สุปราณี  แก้วด ู
  

๒ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับ ๘๒ ทอง ๓๑ ๑.น.ส.ศศิธร  ไชยศรีฮาด ๑.นายสุรพงษ ์ วงค าผุย 



๒๑ 
 

ร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภท
หญิง ม.๔-ม.๖ 

    

๓ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียว
ฆ้องวงใหญ่  
ม.๑-ม.๓ 

๗๓.๓๓ เงิน ๑๙ ๑.ด.ญ.พิมพ์นภิา   
แก้วป้องปก 
  

๑.นายชัชชัย  สมเพชร 
  

๔ ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์  
ม.๑-ม.๓ 

๘๐.๒ ทอง ๒๖ ๑. ด.ญ.กชกร  ตาเห็น 
๒. ด.ญ.กนกนภา   
    คีรีรัตน์สกุล 
๓. ด.ญ.จิราพร  ศรีบุรินทร์ 
๔. ด.ญ.ชลิตา   แก้วค้ า 
๕. ด.ญ.ฑิฆัมพร  ชินไธสาร 
๖. ด.ญ.ณัฐฎณิชา  ทองปั้น 
๗. ด.ญ.ธนิฌา  เนตรอิ่ม 
๘. ด.ญ.นัทธมน  จันศรี 
๙. ด.ญ.นันท์นภัส   
    วงษ์ทองสิริโชค 
๑๐. ด.ญ.ปนัดดา  กัลยา
ลักษณ์ 
๑๑. ด.ญ.ศิรินทรา  พรม
เพชร 
๑๒. ด.ญ.อนัญญา  นวลทัด 
  

๑. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๒. น.ส.มนทกานต์   
    หาญค า 
๓.นางสกุลดารา   
   กองแก้ว 
๔. นางนันทิยา  ค าสิงห์ 
  

๕ กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขัน
กิจกรรม
นักเรียนเพื่อน 
ท่ีปรึกษา 
(Youth 
Counselor: 
YC) ม.๔-ม.๖ 

๗๔.๗ เงิน ๑๒ ๑. น.ส.กาญจนา  มู้จันทร์ 
๒. นายกีรติ  ถิตย์ประเสริฐ 
๓. น.ส.จูเลีย  อนันตยา เคลล่ี 
๔. น.ส.ณัฐวดี  บัวศรี 
๕. น.ส.อภิญญา  ใจหาญ 
  

๑.นางนาทกัญญา   นงภา 
๒.นางวันเพญ็  จุดาศรี 
  

 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔ สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์) 
      งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำสพม.เขต ๔๐ 
      กลุ่ม ๒ 

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์) 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
สพม.เขต ๔๐ กลุ่ม ๒ 

 

ล ำดับ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

๑ การแข่งขันคัดลายมือ
ส่ือภาษาไทย 
 ม.๔-ม.๖ 

๖๗ ทองแดง ๑๘ ๑.น.ส.วิภาวด ี สุขโข 
  

๑.นางมันทนา  ผุยผัย 

๒ การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.๑-ม.๓ 
 

๗๑ เงิน ๘ ๑.ด.ญ.ทัตพิชา  สิทธิลือชัย  
 

๑.นางรัชน ี เหลืองทอง 

๓ การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.๔-ม.๖ 

๗๐ เงิน รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 
ท่ี ๒ 

๑.น.ส.ฟิรดาว  รือสะ 
  

๑. นางค าสอน  โสมทิพย์ 
  



๒๓ 
 

๔ การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี  
ม.๑-ม.๓ 

๖๘ ทองแดง ๘ ๑.ด.ญ.ธนิชา  เนตรอิ่ม 
  

๑.นางรัชน ี เหลืองทอง 

๕ การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี  
ม.๔-ม.๖ 

๖๓ ทองแดง ๙ ๑. น.ส.มัสตูรา   ปินดาโอ๊ะ ๑.นายธิติสรณ์  ศรีธาดา 

๖ การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.๑-ม.๓ 

๘๖ ทอง ๗ ๑.ด.ญ.ณัฐชยาน์ โกมล
สวรรค์ 
  

๑.น.ส.รติพร  สีสายค า 
  

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

๘๖ ทอง ๗ ๑.น.ส.อัสยูรา  สือแม 
  

๑.นางค าสอน  โสมทิพย์ 
  

๘ การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 
๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓ 

๖๕ ทองแดง ๙ ๑. ด.ญ.จิรัชยา  บุญทะ
จันทร์ 
๒. ด.ญ.ณีรนุช  วงษ์หม ี

๑. นางนิตยา  แก่นนาค  

๙ การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์  
ม.๔-ม.๖ 

๔๔ เข้าร่วม ๑๐ ๑. น.ส.สุกัญญา  ชาธรรมา 
  

๑. น.ส.สิริภา  สงคราม 
  

๑๐ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้  
ม.๑-ม.๓ 

๗๔ เงิน ๔ ๑.ด.ญ.กัลยรัตน์  แก้วแสน
เมือง 
๒.ด.ญ.อริสา  อินทร์อ้าย 
๓.ด.ญ.อินทิราพร ชาติบัว
ใหญ่ 
  

๑. น.ส.นิตยา  น้อยนันท์ 
  

๑๑ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ 

๘๐ ทอง ๕ ๑. นายจตุพัชร  ฐานุสรณ์ 
๒. น.ส.นาดียา  วายา 
๓. นายสุภกิณห์  แก่นนาค 
  

๑. น.ส.นิตยา  น้อยนันท์ 
  

๑๒ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP  
ม.๑-ม.๓ 

๘๓ ทอง ๕ ๑. ด.ญ.ชนิตรา  วังคีร ี
๒. ด.ช.ธนกฤต  ค าแท่ง 
  

๑. นางจุรีพร  ศรีธาดา 
๒. น.ส.อรณิช  แซ่หยาง 
  



๒๔ 
 

๑๓ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP  
ม.๔-ม.๖ 

๗๒ เงิน ๗ ๑.นายธนภัทร  ศักดาพิทักษ์ 
๒.นายพงษ์ดนัย  บัวใหญ่
รักษา 
  

๑. น.ส.สิริภา  สงคราม 
๒.นางจุรีพร  ศรีธาดา 
  

๑๔ การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.๑-ม.๓ 

๗๒ เงิน ๑๒ ๑. ด.ช.รัชชานนท์  สารแสง 
  

๑.น.ส.ณัฐมนตร์ 
    ชุมชัย  

๑๕ การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.๔-ม.๖ 

๖๒ ทองแดง ๑๔ ๑. นายภาณุวิชญ์  วงษ์
วิรัชชานนท์  

 
 
 

๑.น.ส.สิริภา  สงคราม 
  

๑๖ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.๑-ม.๓ 

๗๙ เงิน ๕ ๑. ด.ช.ธนภัทร  อุปมาคาน 
๒. ด.ช.เสมา     แสงบัว 
  

๑. น.ส.ณัฐมนตร์  ชุมชัย 
๒. นางวิไลวรรณ   
จันทิพย์  

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

๖๓ ทองแดง ๑๓ ๑. น.ส.ขนิษฐา  เห็มสมัคร 
  

๑.นางวิไลวรรณ   
จันทิพย์ 
  

๑๘ การแข่งขันซูโดกุ 
 ม.๑-ม.๓ 

๗ เข้าร่วม ๑๗ ๑. ด.ญ.กนกวรรณ  มาลา 
  

๑.. นางวิไลวรรณ   
จันทิพย์  

๑๙ การแข่งขันซูโดกุ 
ม.๔-ม.๖ 

๕๕ เข้าร่วม ๑๑ ๑. นายการัณยภาส   
แซ่เต๋ิน 

๑. นางวิไลวรรณ   
จันทิพย์ 
  

๒๐ การแข่งขันเวทคณิต 
ม.๑-ม.๓ 

๖๑ ทองแดง ๘ ๑. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   
คงเพชรศักดิ์  

๑. น.ส.อรณิช  
 แซ่หยาง 

๒๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  
ม.๑-ม.๓ 

๘๖ ทอง ๔ ๑. ด.ญ.ธนพรรณ  ฉั่วตระกูล 
๒. ด.ญ.ธนัชพร     ศรีวงศ์ 
๓. ด.ญ.ศศิประภา  ไพรทอง  

๑.น.ส.สุธาสินี  เสือดี 
๒. น.ส.จิราภรณ์   
หล้าน้อย 

๒๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  
ม.๔-ม.๖ 

๘๓.๕ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๑ 

๑. น.ส.ญาดา  แถวอุทุม 
๒. น.ส.ณัฐธิตาพันธ์   
มหฐานพัฒน ์
๓. น.ส.พนิตพร  กิตติวีระ 

๑. น.ส.สุธาสินี  เสือดี 
๒. น.ส.จิราภรณ์   
หล้าน้อย 
  

๒๓ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท

๙๒.๖ ทอง ชนะเลิศ ๑. ด.ญ.พิชญามญช์ุ  ทักคุ้ม 
๒. ด.ช.ภูรินทร ์ วงศ์วิริยชาติ 

๑. นายอุเทน  ทักคุ้ม 
๒. น.ส.สุปราณี  แก้วด ู



๒๕ 
 

ทดลอง  
ม.๑-ม.๓ 

๓. ด.ญ.วนิชชา  วารี 
  

  

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

๘๔.๒๕ ทอง ๕ ๑. น.ส.ตรีรินทร์   
กิจสุวรรณวัชร์ 
๒.น.ส.ภัณทิวา  ภิรมย์เลิศ 
๓.น.ส.อรุณทิพย์  จตุรงค์ 

๑.นางนฤมนต์   
รัตนเสถียร 
๒. นางลัดดาวัลย์   
ดอนชมไพร  

๒๕ การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบิน
นานสามมิติ (3D)  
ม.๑-ม.๓ 

๙๐ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๒ 

๑. ด.ช.ปิติภัทร  น้อยดา 
๒. ด.ช.ศุภกิจ  ทองเป่ิง 
  

๑.นายสมาน ดอนชมไพร 
๒.นายพุฒิพฒัน ์  
วงศ์วิริยชาติ 
  

๒๖ การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอิสระ  
ม.๑-ม.๓ 

๖๕ ทองแดง ๑๑ ๑. ด.ช.ณัฐวัตร  พูลสวัสด์ิ 
๒. ด.ช.สิรภพ  ซ้อนจันดี 
  

๑. นายพุฒิพัฒน ์  
วงศ์วิริยชาติ 
๒. นายจิตคุปต์  มาลา  

๒๗ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.๔-ม.๖ 

๘๑ ทอง ๕ ๑.น.ส.ขวัญทิพย์  สอนสมนึก 
๒. น.ส.ณิชาพัชร์  ปัดชา 
๓. น.ส.สุกาญจนา  เพชร
พิลา 
๔. นายสุรดิษ  ราชมนตรี 
๕. น.ส.อินทิรา  จันทะคุณ  

๑.นางนาที  เทียนเหลือ 
  

๒๘ การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  
ม.๔-ม.๖ 

๙๑ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๒ 

๑. น.ส.สัชฌกร  ศรีบุรินทร์ 
  

๑. นางนาที  เทียนเหลือ 
  

๒๙ การแข่งขันแอโรบิก  
ม.๔-ม.๖ 

๘๙.๓ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๑ 

๑. นายกันตภณ  เล็งไชยสงค์ 
๒. นายจักรเพชร  จันเหล่า 
๓. นายจิรวัฒน ์ เงินมา 
๔. นายณัฐพล  เย่ือใย 
๕. นายทัตเทพ  ใจแสน 
๖. นายธิเบต  ภูข า 
๗. นายนิรันดร ์ ต่อดอก 
๘. นายบุญญฤทธิ์  พรมภูงา 
๙. นายรณกฤต  แซมสีม่วง 
๑๐. นายเมธัส  ค าจิตร  

๑. นายอภินันทิการ   
พิพิธกุล 
๒.นายธีรพล  โมฆรัตน ์
๓. นายสายรุ้ง  เกตุหม ู
  

๓๐ การแข่งขันตอบปัญหา ๖๔ ทองแดง ๒๒ ๑. น.ส.ฑิฆัมพร  ชินไทสาร ๑. นายประชุม   



๒๖ 
 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา  
ม.๑-ม.๓ 
 
 
 
 
 
 

๒. น.ส.ธนิศา  ทองวิชิต 
  

เหล่าแช่ม 
๒. น.ส.วิชิตา   
โฉมอุดม 
  

๓๑ การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษา 
และพลศึกษา  
ม.๔-ม.๖ 

๖๔ ทองแดง ๑๙ ๑. น.ส.ธันยพร ทันธวะ
กาญจน์ 
๒. น.ส.วอนู  ลีซันเจ๊ะและ 
  

๑. นายชัชนท  รีรมย์ 
๒. นายนพดล   
จันทร์ทิพย์ 
  

๓๒ การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์"  
ม.๔-ม.๖ 

๗๐ เงิน ๑๒ ๑. น.ส.ศิริญากรณ์ เหล่าเกิ้ม
หุ่ง 
  

๑. นายปรีชา  พึ่งบัว 
  

๓๓ การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์  
ม.๔-ม.๖ 

๘๓ ทอง ๙ ๑. นายศักดิ์ภูรินทร์ ศรี
บรรเทา 
  

๑.. นายปรีชา  พึ่งบัว 
  

๓๔ การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) 
 ม.๔-ม.๖ 

๙๐ ทอง ๔ ๑. นายอัครวุธ  พักอยู่ 
  

๑. นายปรีชา  พึ่งบัว 
  

๓๕ การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.๑-ม.๓ 

๗๐ เงิน ๔ ๑. ด.ช.กิิตติศักดิ์  พรหมดี 
๒. ด.ช.ฐานทัพ  บุญไสยัง 
๓. ด.ช.ธิต ิ อินฟากท่า 
๔. ด.ช.ปกรณ์เกียรติ   วัน
เรือน 
๕. ด.ช.พงศพัศ  พุทธรักษ์  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
๒. นายวินัย  ไล้สมบูรณ์ 
๓. นายชัชชัย สมเพชร 
  

๓๖ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 

๘๐ ทอง ๔ ๑. ด.ช.ปกรณ์เกียรติ   
 วันเรือน 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๓๗ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 

๘๔ ทอง ๕ ๑. น.ส.คริสต์สา  รุ่งเกตุ 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  



๒๗ 
 

๓๘ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย  
ม.๑-ม.๓ 
 
 
 

๘๐ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๒ 

๑. ด.ช.ปกรณ์เกียรติ   วัน
เรือน 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๓๙ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง  
ม.๔-ม.๖ 

๘๘ ทอง ชนะเลิศ ๑. น.ส.ศศิธร  ไชยศรีฮาด 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๔๐ การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล  
ประเภทชาย  
ม.๑-ม.๓ 

๘๒ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๑ 

๑. ด.ช.นิติวัฒน ์ พึ่งเจริญ 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๔๑ การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย 
ม.๑-ม.๓ 

๘๐ ทอง ๕ ๑.ด.ช.บุลากร  ชนะสงคราม 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๔๒ การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง 
 ม.๑-ม.๓ 

๘๐ ทอง ๕ ๑. ด.ญ.กลางใจ  สงศิราวัต 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๔๓ การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง  
ม.๔-ม.๖ 
 

๗๗ เงิน ๘ ๑.น.ส.ขนิษฐา  ดีวังยาง 
  

๑. นายสุรพงษ์  วงค าผุย 
  

๔๔ การแข่งขันเด่ียวฆ้องวง
ใหญ่  
ม.๑-ม.๓ 

๘๕ ทอง ชนะเลิศ ๑. ด.ญ.พิมพ์นิภา  แก้วป้อง
ปก 
  

๑. นายชัชชัย  สมเพชร 
  

๔๕ การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ ์
 ม.๑-ม.๓ 

๘๘.๔ ทอง ชนะเลิศ ๑.เด็กหญิงกชกร  ตาเห็น 
๒. ด.ญ.งกนกนภา คีรีรัตน์
สกุล 
๓. ด.ญ.จิราพร  ศรีบุรินทร์ 

๑. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๒. น.ส.มนทกานต์  หาญ
ค า 
๓. นางสกุลดารา  กอง



๒๘ 
 

๔. ด.ญ.ชลิตา   แก้วค้ า 
๕.ด.ญ.ฑิฆัมพร  ชินไธสาร 
๖. ด.ญ.ณัฐฎณิชา  ทองปั้น 
๗. ด.ญ.ธนิฌา  เนตรอิ่ม 
๘. ด.ญ.นัทธมน  จันศรี 
๙. ด.ญ.นันท์นภัส  วงษ์ทอง
สิริโชค 
๑๐. ด.ญ.ปนัดดา กัลยา
ลักษณ์ 
๑๑. ด.ญ.ศิรินทรา  พรม
เพชร 
๑๒. ด.ญ.อนัญญา  นวลทัด  

แก้ว 
๔. นางนันทิยา  ค าสิงห์ 
  

๔๖ การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์  
ม.๔-ม.๖ 

๘๓.๘ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๑ 

๑. น.ส.ธนัชพร   คงพิมพ์ 
๒. นางสาวนันทิตา  เต็งแย้ม 
๓. น.ส.ปิยะธิดา  ยศปัญญา 
๔. น.ส.พนัดดา  เนาว์สุข 
๕. นางสาวพีรญา  พอค้ า 
๖. น.ส.ศรัณย์พร   ดีนา 
๗. น.ส.ศิรินทรา  อินทัง 
๘. น.ส.สัชฌกร   ศรีบุรินทร์  

๑. นางรัตมณี  แสงสีดา 
๒. นางนันทิยา  ค าสิงห์ 
๓. น.ส.มนทกานต์   
หาญค า 
๔. นางสกุลดารา   
กองแก้ว 
  

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

๗๐ เงิน ๑๕ ๑. ด.ญ.กัญญาภัค  พันธ
โสดา 
  

๑. นางพัทรส  ศรีทอง 
  

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

๖๗ ทองแดง ๑๙ ๑.ด.ช.นิติวัฒน ์ พึ่งเจริญ 
๒. ด.ช.วสุวัฒน ์ 
สุริยชัยพรอุดม 
  

๑. น.ส.พจนารถ  
แก้วยศ 
๒. น.ส.นุชนาถ   
ศรีเมืองช้าง  

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

๖๕ ทองแดง ๑๔ ๑. น.ส.อภิญญา  สิมพาพิมพ์ 
  

๑. นางอรัญญา  ลาดเลา 
  

๕๐ การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 
(Youth Counselor: 
YC)  
ม.๑-ม.๓ 

๘๖ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๑ 

๑. ด.ญ.กชกร  ตาเห็น 
๒. ด.ญ.กัญญาณัฐ  ยิ้มวิชา 
๓. ด.ญ.จารุวรรณ  บุตรชาลี 
๔. ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์   
ประนมศร ี

๑. น.ส.รติพร  สีสายค า 
๒. น.ส.สุธาสินี  เสือดี 
  



๒๙ 
 

๕. ด.ญ.อารียา   
เถ่ือนไพรวัลย ์ 
 

๕๑ การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 
(Youth Counselor: 
YC) 
 ม.๔-ม.๖ 

๙๑ ทอง ชนะเลิศ ๑.น.ส.กาญจนา  มู้จันทร์ 
๒. นายกีรติ  ถิตย์ประเสริฐ 
๓. น.ส.จูเลีย  อนันตยา  
เคลล่ี 
๔.. น.ส.ณัฐวดี  บัวศรี 
๕. น.ส.อภิญญา  ใจหาญ  

๑.นางนาทกัญญา    
   นงภา 
๒. นางวันเพญ็  จุดาศรี 
  

๕๒ การแข่งขันการ
ออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 ม.๔-ม.๖ 

๗๖ เงิน ๑๘ ๑. น.ส.ณัฐณิชา  เขียว
ปัญญา 
๒. น.ส.เกร็จมณี  พรมน้อย 
  

๑. นางพูลวดี  ภาพสิงห์ 
๒. น.ส.สกุณา  แก้วทะ 
  

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

๙๔ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๑ 
 
 

๑. ด.ช.ภัคพล  วรรณศิลป์ 
๒. ด.ช.อริญชย์ภัทร   
โสพรม 
  

๑. นายอนุสิษฐ์   
    จิตจ านงค์ 
๒. นายธรรมรัตน ์  
    เบ้าชารี  

๕๔ การประกวดโครงงาน
อาชีพ  
ม.๔-ม.๖ 

๘๘ ทอง ๔ ๑.น.ส.ฐิติมา  จาดเมือง 
๒. น.ส.ปณัฐดา  ชูราษี 
๓. น.ส.สุชาดา  สีทา 
  

๑. น.ส.ตรึงใจ   
เกียรติกิตติกุล 
๒. น.ส.รัชฎาภรณ์   
บุญประเสริญ  

๕๕ การแข่งขันท าอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ 
ม.๔-ม.๖ 

๘๙ ทอง ๔ ๑. น.ส.ณภัทรฐนัน  พรมนัส 
๒. น.ส.ศิรภัสสร  ค าสุข 
๓. น.ส.อลิสชา  ลือชา 
  

๑.น.ส.รัชฎาภรณ์  
บุญประเสริญ 
๒. นางวงษ์
รัตน์  เพชรบูรณ์ 
  

 

 
                                                             
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 

๑๑. โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒     
 
 ๑๑.๑ ) โครงกำรที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ประกอบด้วย ๑๑  กิจกรรม ดังนี้ 
๑) กิจกรรมดนตรีและนาฎศิลป์  ๒) การจัดกิจกรรมศิลปะ  ๓) การประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหา 
ด้านการเรียน 0,ร และมส. ๔) กิจกรรมการสอบ Pre-O-net   ๕) กิจกรรมงานวัดและประเมินผล  
๖) พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ๗) แข่งขันทักษะวิชาการ(ศิลปหัถกรรม)  
๘) การส่งเสริมเพื่อสอบ สสวท. (PISA)   ๙)การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนร.ม.๓ และ ม.๖    
๑๐) กิจกรรมนักเรียนเพชรกาญจนา   ๑๑) กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ 
 ๑๑.๒ ) โครงกำรที่ ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ประกอบด้วย ๓๕  กิจกรรม 
ดังนี้   ๑) กิจกรรมเฟรชช่ีบอยแอนด์เกิร์ล  ๒) กิจกรรมอบรมแกนน าเพื่อนท่ีปรึกษา YC  ๓) กิจกรรมอบรม
พัฒนาทักษะแก้ปัญหาEQ  ๔) กิจกรรมตรวจสอบอาหารและโรงอาหาร ๕) กิจกรรม TO  BE NUMBER  
ONE    ๖) กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในรั้วโรงเรียน  ๗) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีจราจร 
ในโรงรียน ๘) กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด  ๙)กิจกรรมกีฬาภายในและกีฬาภายนอก (กีฬาสี)  
๑๐) กิจกรรมกีฬากาญจนาเกมส์ครั้งท่ี ๒๐  ๑๑) กิจกรรมบริการชุมชนด้านดนตรีและนาฎศิลป์   
๑๒)กิจกรรมวันลอยกระทง   ๑๓) กิจกรรมการจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  ๑๔) กิจกรรมวันด็กแห่งชาติ 
๑๕) กิจกรรมครอบหมวกและประดับแผงคอ  ๑๖) กิจกรรมท าบุญตักบาตร(โรงรียน)  
๑๗) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    ๑๘) วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ    ๑๙) วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพรปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
๒๐) กิจกรรมพิธีไหว้ครู   ๒๑) กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
๒๒) กิจกรรมเข้าพรรษา   ๒๓) กิจกรรมการอนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน   
๒๔) กิจกรรมท าดีเฉลิมพระเกียรติ   ๒๕)กิจกรรมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์  
๒๖) กิจกรรมค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ๒๗)กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  
๒๘ )กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่  ๒๙) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน   
 ๓๐) กิจกรรมวันเกียรติยศ     ๓๑) กิจกรรมส่งเสริมทักษะนาฎศิลป์  ๓๒)กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
๓๓) กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  ๓๔) กิจกรรม Happy Night ๒๐๑๙  ๓๕) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ภายนอกสถานศึกษา   
    ๑๑.๓ ) โครงกำรที่ ๓  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
ประกอบด้วย    ๓๙  กิจกรรม ดังนี้  ๑) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม.๓     
๒)กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนว ป.๖   ๓) กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้   ๔) กิจกรรมจัดท าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้  ๕)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ๖)กิจกรรมพัฒนาครูกลุ่มสาระฯศิลปะ  ๗) กิจกรรมพัฒนาครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
(ประชุมอบรม สัมมนา/ดูงาน )  ๘)กิจกรรมพัฒนาครูและบคลากรท้ังโรงเรียน   ๙)กิจกรรมการวางแผน
ปฏิบัติการ ปี ๖๒   ๑๐)กิจกรรมการควบคุมภายใน  ๑๑) กิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินโครงการ 
๑๒) กิจกรรมงานการตรวจสอบภายในโรงเรียน ๑๓) กจิกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน     ๑๔) กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง   
 



๓๑ 
 

๑๕) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๑๖) กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน   
๑๗)กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวารสาร  นิตยสารและหนังสือพิมพ์  ๑๘) กิจกรรมบริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
เป็นห้องเรียน   ๑๙) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด    
๒๐)กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชาว กภ.พช.   ๒๑) ค่ายาและเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน(หอพัก)    
๒๒)กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์  ๒๓)กิจกรรมการบ ารุงซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ :  ๒๓.๑) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมห้อง  น้ าอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
๒๓.๒) กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ     ๒๓.๓) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมโต๊ะ เก้าอี้    
๒๓.๔) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมห้องส านักงาน     ๒๓.๕) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแสงสว่างไฟฟ้า 
๒๓.๖ ) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ าประปา    ๒๔)กิจกรรมจัดซื้อเอกสารงานทะเบียน  
๒๕)กิจกรรมเก็บเงินบ ารุงการศึกษาปี ๖๒        ๒๖)กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว   
๒๗) กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน     ๒๘) กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  
(EGAT Low  Carbon School)  ๒๙) กิจกรรมพัฒนาครู  PLC  ๓๐)กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์  ๓๑) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานกิจการนักเรียนประจ า  ๓๒) กิจกรรมส่งเสริม 
การด าเนินงานทะเบียนและวัดผล   ๓๓) กิจกรรมโครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( STEM) 
๓๔) กิจกรรมการจัดตารางสอน     ๓๕) กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณโรงเรียน  ๓๖) กิจกรรมปรับปรุง 
ห้องบุคลากร  ๓๗) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา  ๓๘) กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ๓๙) กิจกรรมปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์    
      ๑๑.๔ ) โครงกำรท่ี ๔  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ   
ประกอบด้วย    ๓๗  กิจกรรม ดังนี้   ๑)กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด  
๒) กิจกรรมจัดหา / ผลิตส่ือการเรียนการสอน(กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์)   ๓)กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ในโรงเรียน    ๔)กิจกรรมคณิตศาสตร์  ๕)กิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณ    
๖)กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี   ๗)กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานห้องสมุด  ๘)กิจกรรมส่งเสริม
ดนตรีนาฏศิลป์   ๙ )กิจกรรมอบรมระเบียบแถว  ๑๐) กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก      
๑๑)กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  ๑๒) วันสุนทรภู่   ๑๓)กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
๑๔)กิจกรรมสืบสานต านานลูกทุ่ง  ๑๕)  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ Science Show  สู่ภายนอกสถานศึกษา ๑๖)กิจกรรมฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๑๗)กิจกรรมห้องเรียนไร้พรมแดน   ๑๘)กิจกรรมจัดท าเล่มวารสารและจุลสาร  ๑๙) กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์  ๒๐) กิจกรรมจัดท าและจัดหาส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์  ๒๑) กิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ   ๒๒) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ๒๓) กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
/ซ่อมบ ารุง/จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  ๒๔) กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ (Website) โรงเรียน   
๒๕) กิจกรรมรับนักเรียน ม.๑ และ ม.๔    ๒๖) กิจกรรม Open House   ๒๗) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
นิสัยรักการออม  ๒๘) กิจกรรมนิทรรศการบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์   ๒๙) กิจกรรม English  on  
Friday  ๓๐) กิจกรรมวันคริสต์มาส    ๓๑) กิจกรรมจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( STEM )   
๓๒) กิจกรรมตรุษจีน ๓๓) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน ( SMTE )   
๓๔) กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
๓๕) กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี   
๓๖) กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ๓๗) กิจกรรมโครงการอาสาเยาวชนแห่งสายฝนสาน
ต่องานพ่อหลวง ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 



๓๒ 
 

      ๑๑.๕ ) โครงกำรท่ี ๕  ประกันคุณภำพ  ประกอบด้วย   ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
๑) กิจกรรมบันทึกข้อมูลนักเรียนด้วยระบบ Data Management Center (DMC) หรือรายงานสพฐ. 
๒) กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการสารสนเทศ 
๓) กิจกรรมงานประกนัคุณภาพการศึกษา  
๑๒. กิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ  
     ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒    
    (*งบประมาณของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย) ท่ีประสบผลส าเร็จและด าเนินการ 
    เรียบร้อย ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ๑.๑) ประชุมบุคลากรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาฯ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   
  ๑.๒) อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ  
โรงแรมนคราลองบีซ รีสอร์ท  อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 ๒. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ๒.๑) อบรมการสร้างนวัตกรรมครูแกนน าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
  ๒.๒) พัฒนาผู้บริหาร/บุคลากรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ภาษาและเทคโนโลยี  
  ๒.๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานวิจัย/นวัตกรรมการวิจัยของนักเรียน  
  ๒.๔) การน าเสนอนวัตกรรมงานวิจัยครูและนักเรยีน  
  ๒.๕) การพัฒนาทักษะวิชาการ  
   - ค่ายเวทคณิต  
   - พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
   - ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
   - ค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย(ปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์)  
   - กิจกรรมบูรณาการ STEM หุ่นยนต์  
   - กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา :ตามรอยพ่อเกษตรท่ีราบสูง  
 ๓. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
  ๓.๑) จัดหาซื้อ/พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
 ๔. การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับนักเรียน 
  ๔.๑) ค่ายเตรียมความพร้อมเบญจวิธีกาญจนาฯ 
  ๔.๒) ค่ายแกนน าเบญจวิถีกาญจนาฯ 
  ๔.๓) กิจกรรมค่ายคุณธรรม (บรรพชา) 
  ๔.๔) กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมสู่สังคม (ตชด.) 
 
 ***รายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ท่ี QR Code ด้านล่างนี้                                                        



๓๓ 
 

                                     
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม    (รับกำรประเมินเม่ือวันที่ ๘ –๑๐ สิงหำคม  ๒๕๕๔)     
 ๑๓.๑ กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้  
                ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ น้ ำหนัก คะแนน ระดับ



๓๔ 
 

(คะแนน) ที่ได้ คุณภำพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
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 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
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    
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
 สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  

 
๑๓.๒ ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
                      

 จุดเด่น   จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
รอบสำม   ดังนี้ 
                    วิเครำะห์สถำนศึกษำจำกผลกำรประเมิน (SWOT) 

ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 



๓๕ 
 

จุดเด่น (S) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    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 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ี 
ของผู้บริหารสถานศึกษาและของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่ดี  มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษาระดับ
มาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
     สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งการด าเนินการ 
ของสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  
     สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
มีการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
จากต้นสังกัด   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

จุดควรพัฒนำ (W) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาษาต่างประเทศ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ยังไม่เด่นชัด 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
      การน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของครูไปพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองของคร ู
ยังไม่เด่นชัด  อีกท้ังครูยังด าเนินการเก่ียวกับการ
จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมยังไม่ชัดเจน 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  
      การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษายังไม่ชัดเจน 

 
วิเครำะห์สถำนศึกษำจำกผลกำรประเมิน (ต่อ) 
 

ปัจจัยภำยนอกสถำนศึกษำ 
โอกำส (O) 

     ๑)สถานศึกษามีท่ีต้ังอยู่ติดถนนใหญ่   
การคมนาคมสะดวก  บุคลากรทุกคนมา
ปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว 

อุปสรรค (T) 
๑) พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มีเวลาให้กับบุตรหลาน 
   ท าให้เด็กขาดความอบอุ่นและก่อให้เกิดปัญหา   
   เยาวชน 



๓๖ 
 

     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) คนในชุมชนมีค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นเนื่องจาก 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท าให้สถานศึกษา 
ไม่สามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษอื่น ๆ 
ได้อย่างเต็มท่ี 

 
 
 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกฎกระทรวง 
ว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๑.ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ภาษาต่างประเทศ  
สุขศึกษาและพลศึกษา   โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  มีการเข้าค่ายเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้   จัดกิจกรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้ 



๓๗ 
 

ในแต่ละกลุ่มสาระให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันได้เรียนรู้อย่างท่ัวถึงทุกคน โดยให้พี่ดูแลน้อง  ในช้ินงานท่ีครูประจ า
ศูนย์มอบหมายท้ังใบงาน  แบบฝึกต่าง ๆ แต่ท้ังนี้ครูต้องคอยก ากับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด  ฝึกท า  ฝึกแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลายจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการทดสอบ  
ดูผลงาน  การสังเกต  การปฏิบัติจริง ท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  น าผลการประเมินมาปรับเปล่ียน 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกระดับช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้กลุ่มต่างๆ เพื่อคุณภาพ   ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาส  
และมีความสามารถพิเศษ 
 ๓.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ   
 สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู  ไปพัฒนา 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยด าเนินโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากร ส่งครูเข้ารับการอบรมศึกษา
ดูงาน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนหรือร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  การท าแบบวัด  แบบทดสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านวิชาการ
ซึ่งกันและกนั  ประกอบกับครูควรจัดเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 ๔.ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน    
 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 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
๑. โครงกำรสร้ำงนักเรียน สร้ำงสังคมสู่ควำมพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สู่โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์  (นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนเป็นคนดี) 
  เป็นการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  มุ่งส่งเสริม 
การเรียนรู้  เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดค าขวัญของโรงเรียนเป็นคุณลักษณะส าคัญ  ดังนี้ 
  - รักษ์ศักด์ิศรี  กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะรักษ์ศักดิ์ศรี  ประกอบด้วย ๑.กิจกรรม 



๓๘ 
 

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 ำวิชำกำร  นวัตกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะน าวิชาการ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของนักเรียน 
  - สืบสำนงำนพระรำชด ำริ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะสืบสานงานพระราชด าริ 
ประกอบด้วย  ๑.ฐานตามรอยพ่อ พออยู่ พอกินและพอเพียง   ๒.กิจกรรมธนาคารโรงเรียนส่งเสริมนิสัย 
รักการออมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  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.รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของนักเรียน โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูณ์  
(นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนเป็นคนเก่ง) 
 จุดเน้นหลักเพื่อการพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีเป้าหมาย 
ให้นักเรียนเป็นคนเก่งท่ีพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นคนดีและมีความสุข   
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์  ได้แก่ 
 กลยุทธ์ ๑ : กำรพัฒนำศักยภำพครู  ประกอบด้วย  ๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   ๒. กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอน  ๓. กิจกรรมอบรมการพัฒนา 
ส่ือการเรียนการสอน  ๔. กิจกรรมอบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน  ๕. กิจกรรมอบรมการจัดการความรู้(KM) 
 
 กลยุทธ์ ๒ : กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย  ๑. กิจกรรมการพัฒนา 
ผลการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  ๒. กิจกรรมคลินิกวิชาการ   ๓. กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ   
๔. กิจกรรมค่ายวิชาการ  ๕. กิจกรรมยอดนักอ่าน  ๖. กิจกรรมพัฒนาผลการเรียนด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้  ๗. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ๘. กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 
 กลยุทธ์ ๓ : กำรพัฒนำสื่อและแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  
๒. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  ๓. กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน   
๔. กิจกรรมการพัฒนาห้องผลิตส่ือการเรียนการสอน  
 กลยุทธ์ ๔ : กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย  
๑. กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน –วัด-โรงเรียน   ๒. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  



๓๙ 
 

๓. กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
๓.  โครงกำรวัยใสใส่ใจสุขภำพ  (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.  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O - NET) 
 
         ๑๔.๑  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓   
                    ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒   โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  เพชรบูรณ ์
 

สำระวิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 
ผู้เข้ำสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(S.D) 

รร. สพม. สพฐ. รร. สพม. สพฐ. 
ภำษำไทย(๙๑) ๕๙ ๕๑.๓๑ ๕๔.๙๕ ๕๕.๙๑ ๑๔.๕๗ ๑๕.๑๑ ๑๕.๑๕ 
ภำษำอังกฤษ(๙๓) ๕๙ ๒๙.๘๐ ๓๒.๑๗ ๓๒.๙๘ ๙.๙๑ ๑๑.๗๖ ๑๓.๑๗ 



๔๐ 
 

คณิตศำสตร์(๙๔) ๕๙ ๒๒.๕๘ ๒๕.๕๘ ๒๖.๙๘ ๑๐.๓๘ ๑๔.๑๙ ๑๕.๙๔ 
วิทยำศำสตร์(๙๕) ๕๙ ๓๐.๐๔ ๓๐.๐๖ ๓๐.๒๒ ๗.๖๙ ๘.๑๓ ๘.๖๓ 
          
 ๑๔.๒ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖              
                   ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒   โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  เพชรบูรณ์ 
 

สำระวิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(S.D.) 

รร. สพม. สพฐ. รร. สพม. สพฐ. 
ภำษำไทย(๐๑) ๗๐ ๓๔.๙๗ ๓๙.๕๘ ๔๓.๐๒ ๑๒.๑๖ ๑๓.๐๑ ๑๔.๕๑ 
สังคมศึกษำฯ(๐๒) ๗๐ ๓๒.๐๐ ๓๔.๐๔ ๓๖.๑๐ ๖.๕๖ ๗.๕๕ ๘.๖๔ 
ภำษำอังกฤษ(๐๓) ๗๐ ๒๔.๑๓ ๒๕.๖๒ ๒๘.๙๗ ๖.๐๘ ๙.๘๘ ๑๓.๕๑ 
คณิตศำสตร์(๐๔) ๗๐ ๒๒.๐๐ ๒๒.๐๔ ๒๕.๖๒ ๑๐.๗๐ ๑๓.๖๕ ๑๗.๗๙ 
วิทยำศำสตร์(๐๕) ๗๐ ๒๘.๕๓ ๒๗.๒๕ ๒๙.๔๐ ๑๐.๔๒ ๙.๒๖ ๑๑.๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลเปรียบเทียบ O-NET  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ กับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

 
ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ รวมทุกกลุ่มสำระฯ 

๒๕๖๑ ๕๒.๓๔ ๒๖.๙๓ ๓๒.๓๙ ๒๖.๖๓ ๓๔.๕๗ 
๒๕๖๒ ๕๑.๓๑ ๒๒.๕๘ ๓๐.๐๔ ๒๙.๐๘ ๓๓.๔๓ 
ผลต่ำง -๑.๐๓ -๔.๓๕ -๒.๓๕ ๒.๔๕ -๑.๑๔ 
สรุปผล ลดลง ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลเปรียบเทียบ O-NET  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

 
ปีกำรศึกษำ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทุกกลุ่มสาระ

ฯ 
๒๕๖๐ ๔๖.๔๘ ๒๒.๔๕ ๒๙.๐๕ ๒๘.๐๙ ๓๑.๕๑ 
๒๕๖๑ ๕๒.๓๔ ๒๖.๙๓ ๓๒.๓๙ ๒๖.๖๓ ๓๔.๕๗ 
๒๕๖๒ ๕๑.๓๑ ๒๒.๕๘ ๓๐.๐๔ ๒๙.๐๘ ๓๓.๔๓ 

 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลเปรียบเทียบ O-NET  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑กับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 

 
ปี

กำรศึกษำ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา รวม 

ทุกกลุ่มสาระฯ 
๒๕๖๑ ๔๑.๖๗ ๒๓.๔๓ ๒๖.๗๔ ๒๗.๖๖ ๓๒.๕๗ ๓๐.๔๑ 
๒๕๖๒ ๓๔.๙๗ ๒๒.๐๐ ๒๘.๕๓ ๒๔.๑๓ ๓๒.๐๐ ๒๘.๓๓ 
ผลต่ำง -๖.๗๐ -๑.๔๓ ๑.๗๙ -๓.๕๓ -๐.๕๗ -๒.๐๘ 
สรุปผล ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง ลดลง 

 
 



๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลเปรียบเทียบ O-NET  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 

 
ปี

การศึกษา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา รวม 

ทุกกลุ่มสาระฯ 
๒๕๖๐ ๔๒.๘๔ ๑๘.๔๒ ๒๖.๓๙ ๒๒.๖๓ ๒๙.๗๗ ๒๘.๐๑ 
๒๕๖๑ ๔๑.๖๗ ๒๓.๔๓ ๒๖.๗๔ ๒๗.๖๖ ๓๒.๕๗ ๓๐.๔๑ 
๒๕๖๒ ๓๔.๙๗ ๒๒.๐๐ ๒๘.๕๓ ๒๔.๑๓ ๓๒.๐๐ ๒๘.๓๓ 

 
 



๔๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕.ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒) 
     ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๑๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ภำคเรียนที่  ๑ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๔๙  ๑ ๗ ๗ ๗ ๑๓ ๓ ๑๑ ๒๗ ๕๕.๑๐ 
คณิตศาสตร์ ๙๘  ๑ ๗ ๒๔ ๑๕ ๑๖ ๑๔ ๒๑ ๕๑ ๕๒.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๑๗๖  ๑๒ ๖ ๑๓ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๖๗ ๑๒๐ ๖๘.๑๘ 



๔๕ 
 

สังคมศึกษาฯ ๑๔๗  ๘ ๓ ๑๐ ๑๖ ๕๑ ๒๕ ๓๔ ๑๑๐ ๗๔.๘๓ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๓๘        ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๔๙        ๔๙ ๔๙ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๙  ๖ ๔ ๑๖ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑๓ ๒๖.๕๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๗ ๒ ๒๓ ๒๑ ๒๐ ๔๒ ๑๔ ๘ ๑๕ ๓๗ ๒๕.๑๗ 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ภำคเรียนที่  ๒ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๔๙     ๕  ๑๑ ๓๓ ๔๔ ๘๙.๘๐ 
คณิตศาสตร์ ๙๘  ๘ ๑๐ ๓๕ ๘ ๑๑ ๔ ๒๒ ๓๗ ๓๗.๗๖ 
วิทยาศาสตร์ ๑๕๖    ๖ ๑๒ ๓๐ ๓๙ ๖๙ ๑๓๘ ๘๘.๔๖ 
สังคมศึกษาฯ ๑๔๗   ๑๔ ๓๔ ๒๔ ๕๑ ๑๐ ๑๔ ๗๕ ๕๑.๐๒ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๓๘       ๑๖ ๑๒๒ ๑๓๘ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๔๙        ๔๙ ๔๙ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๙    ๑  ๔ ๑๒ ๓๒ ๔๘ ๙๗.๙๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๗  ๑๘ ๑๓ ๑๒ ๓๐ ๔๑ ๑๑ ๒๒ ๗๔ ๕๐.๓๔ 
IS ๔๙    ๓ ๑ ๙ ๑๖ ๒๐ ๔๕ ๙๑.๘๔ 

 
 
๑๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  ภำคเรียนที่  ๑ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๙๕   ๗ ๔๓ ๑๑ ๑๓ ๖ ๑๕ ๓๔ ๓๕.๗๙ 
คณิตศาสตร์ ๑๕๖  ๕๒ ๒๕ ๒๙ ๑๖ ๑๗ ๘ ๙ ๓๔ ๒๑.๗๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗๓    ๓ ๒๑ ๔๘ ๔๖ ๑๕๕ ๒๔๙ ๙๑.๒๑ 
สังคมศึกษาฯ ๒๓๔      ๒๑ ๖๔ ๑๔๙ ๒๓๔ ๑๐๐ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๙๕     ๓ ๔ ๑๑ ๑๗๗ ๑๙๒ ๙๘.๔๖ 

ศิลปะ ๗๘        ๗๘ ๗๘ ๑๐๐ 



๔๖ 
 

การงานอาชีพฯ ๗๘   ๖ ๑๕ ๒๕ ๑๑ ๔ ๑๗ ๓๒ ๔๑.๐๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๓๔  ๑๔ ๒๗ ๒๗ ๓๑ ๔๙ ๔๔ ๔๒ ๑๓๕ ๕๗.๖๙ 
IS ๗๘     ๖ ๑๕ ๙ ๔๘ ๗๒ ๙๒.๓๑ 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  ภำคเรียนที่  ๒ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๗๘    ๖ ๑๘ ๑๘ ๑๒ ๒๔ ๕๔ ๖๙.๒๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๕๖  ๑๗ ๙ ๔๒ ๒๗ ๓๐ ๑๔ ๑๖ ๖๐ ๓๘.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗๓   ๑ ๑๑ ๓๑ ๕๙ ๓๖ ๑๓๕ ๒๓๐ ๘๔.๒๕ 
สังคมศึกษาฯ ๒๓๔        ๒๓๔ ๒๓๔ ๑๐๐ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๙๕       ๑๓ ๑๘๒ ๑๙๕ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๗๘        ๗๘ ๗๘ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๗๘    ๑ ๒ ๑๖ ๑๙ ๔๐ ๗๕ ๙๖.๑๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๓๔  ๙ ๑๑ ๕๑ ๔๙ ๓๙ ๓๔ ๓๙ ๑๑๒ ๔๗.๘๖ 

 
 
 
 
๑๕.๓ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  ภำคเรียนที่  ๑ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๖๐  ๑ ๔ ๑๗ ๑๐ ๑๔ ๖ ๘ ๒๘ ๔๖.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐  ๒๖ ๒๘ ๒๕ ๑๘ ๕ ๖ ๑๒ ๒๓ ๑๙.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๘๙     ๕ ๓๕ ๓๐ ๑๙ ๘๔ ๙๔.๓๘ 
สังคมศึกษาฯ ๒๔๐  ๒ ๘ ๑๗ ๑๙ ๓๗ ๒๖ ๑๓๑ ๑๙๔ ๘๐.๘๓ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๒๒    ๕ ๓ ๓ ๑๖ ๙๕ ๑๑๔ ๙๓.๔๔ 

ศิลปะ ๖๐        ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๒๐   ๔ ๘ ๒๖ ๒๖ ๒๐ ๓๖ ๘๒ ๖๘.๓๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๗๙  ๑๖ ๑๑ ๑๘ ๒๖ ๒๘ ๒๓ ๕๗ ๑๐๘ ๖๐.๓๔ 



๔๗ 
 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  ภำคเรียนที่  ๒ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๕๙   ๕ ๑๓ ๑๓ ๑๒ ๕ ๑๑ ๒๘ ๔๗.๔๖ 
คณิตศาสตร์ ๑๑๘  ๒๕ ๑๖ ๒๖ ๑๐ ๑๒ ๑๓ ๑๖ ๔๑ ๓๔.๗๕ 
วิทยาศาสตร์ ๘๗     ๑๒ ๓๙ ๒๔ ๑๒ ๗๕ ๘๖.๒๑ 
สังคมศึกษาฯ ๑๗๗   ๓ ๓ ๔ ๑๙ ๑๐ ๑๓๘ ๑๖๗ ๙๔.๓๕ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๔๙    ๒  ๕ ๑๗ ๑๒๕ ๑๔๗ ๙๘.๖๖ 

ศิลปะ ๕๙     ๑   ๕๘ ๕๘ ๙๘.๓๑ 
การงานอาชีพฯ ๑๗๗  ๑ ๑ ๖ ๑๙ ๑๒ ๒๖ ๑๑๒ ๑๕๐ ๘๔.๗๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๗๗  ๖ ๔ ๒๑ ๑๙ ๓๕ ๔๖ ๔๖ ๑๒๗ ๗๑.๗๕ 

 
 
 
 
 
  ๑๕.๔ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ภำคเรียนที่  ๑ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๕๔  ๓   ๔ ๑๐ ๒๑ ๑๕ ๔๖ ๘๕.๑๙ 
คณิตศาสตร์ ๘๑ ๑ ๖ ๘ ๑๙ ๑๖ ๑๐ ๙ ๑๐ ๒๙ ๓๕.๘๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘๑ ๔ ๓๖ ๑๘ ๓๑ ๓๙ ๔๕ ๔๓ ๕๗ ๑๔๕ ๕๑.๖๐ 
สังคมศึกษาฯ ๑๔๔ ๓ ๕ ๑  ๑๘ ๓๓ ๘ ๗๖ ๑๑๗ ๘๑.๒๕ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๒๖    ๑ ๕ ๓ ๑๓ ๑๐๒ ๑๑๘ ๙๓.๖๕ 

ศิลปะ ๔๕      ๒ ๒ ๔๐ ๔๔ ๙๗.๗๘ 
การงานอาชีพฯ ๔๕     ๒ ๓ ๘ ๓๑ ๔๒ ๙๓.๓๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๙  ๕ ๑๓ ๒๒ ๓๕ ๓๓ ๑๙ ๓๗ ๘๙ ๕๒.๖๖ 

 
 



๔๘ 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ภำคเรียนที่  ๒ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๕๐    ๑ ๓ ๑๓ ๑๓ ๒๐ ๔๖ ๙๒.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๑  ๑๖ ๒๑ ๑๔ ๘ ๑๖ ๓ ๓ ๒๒ ๒๗.๑๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๙  ๗ ๗ ๒๒ ๑๗ ๓๘ ๓๓ ๘๕ ๑๕๖ ๗๔.๖๔ 
สังคมศึกษาฯ ๑๓๒    ๑๑ ๘ ๒๖ ๕๓ ๓๔ ๑๑๓ ๘๕.๖๑ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๑๘    ๓ ๓ ๕ ๗ ๑๐๐ ๑๑๒ ๙๔.๙๒ 

ศิลปะ ๔๑       ๓ ๓๘ ๔๑ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๑    ๔ ๖ ๗ ๑๑ ๑๓ ๓๑ ๗๕.๖๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๕๖   ๑ ๗ ๒๒ ๖๑ ๒๙ ๓๖ ๑๒๖ ๘๐.๗๗ 
IS ๔๑    ๑   ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๙๗.๕๖ 

 
 
 
 
๑๕.๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕  ภำคเรียนที่  ๑ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๙๑   ๑ ๕ ๑๘ ๘ ๒๓ ๓๖ ๖๗ ๗๓.๖๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๗  ๓๒ ๑๓ ๙ ๒๒ ๑๔ ๖ ๑๑ ๓๑ ๒๘.๙๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๒๖  ๑๔ ๓๒ ๔๕ ๔๒ ๓๕ ๒๓ ๓๔ ๙๒ ๔๐.๗๑ 
สังคมศึกษาฯ ๑๘๑  ๑๒ ๑๑ ๓๐ ๗ ๓๕ ๒๐ ๖๖ ๑๒๑ ๖๖.๘๕ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๗๓    ๒๐ ๗ ๘ ๑๑ ๑๒๗ ๑๔๖ ๘๔.๓๙ 

ศิลปะ ๕๔  ๑    ๔  ๔๙ ๕๓ ๙๘.๑๕ 
การงานอาชีพฯ ๕๔  ๒  ๓ ๓ ๑ ๘ ๓๗ ๔๖ ๘๕.๑๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๙  ๘ ๑๒ ๓๓ ๔๐ ๔๕ ๓๙ ๓๒ ๑๑๖ ๕๕.๕๐ 
IS ๕๔   ๖    ๕ ๔๓ ๔๘ ๘๘.๘๙ 

 
 

กลุ่มสำระกำร จ ำนวน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕  ภำคเรียนที่  ๒ จ ำนวน ร้อยละ



๔๙ 
 

เรียนรู้ นักเรียน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ นักเรียน
ที่ได้

ระดับ๓
ขึ้นไป 

นักเรียน
ที่ได้

ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๗๒   ๑ ๒ ๔ ๖ ๑๐ ๔๙ ๖๕ ๙๐.๒๘ 
คณิตศาสตร์ ๑๑๕  ๒๐ ๑๒ ๑๑ ๑๒ ๑๖ ๑๘ ๒๖ ๖๐ ๕๒.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๒๕ ๒ ๑๔ ๒๐ ๔๖ ๓๐ ๓๗ ๒๓ ๕๓ ๑๑๓ ๕๐.๒๒ 
สังคมศึกษาฯ ๑๗๘     ๗ ๕ ๒๕ ๑๔๑ ๑๗๑ ๙๖.๐๗ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๗๔   ๑ ๖ ๙ ๙ ๙ ๑๔๐ ๑๕๘ ๙๐.๘๐ 

ศิลปะ ๕๓       ๔ ๔๙ ๕๓ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๕๓  ๖ ๓ ๒ ๕ ๑๔ ๑๔ ๙ ๓๗ ๖๙.๘๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๕  ๒ ๖ ๑๕ ๓๙ ๔๐ ๔๙ ๕๔ ๑๔๓ ๖๙.๗๖ 

 
 
 
     
 ๑๕.๖ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  ภำคเรียนที่  ๑ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๗๙  ๒ ๔ ๗ ๑๐ ๑๘ ๑๒ ๒๖ ๕๖ ๗๐.๘๙ 
คณิตศาสตร์ ๑๕๔  ๙ ๑๒ ๑๓ ๓๐ ๓๐ ๑๗ ๔๓ ๙๐ ๕๘.๔๔ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๓  ๗ ๙ ๒๗ ๔๗ ๓๘ ๒๔ ๕๑ ๑๑๓ ๕๕.๖๗ 
สังคมศึกษาฯ ๙๖  ๒ ๑๓ ๑๕ ๔ ๑ ๗ ๕๔ ๖๒ ๖๔.๕๘ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๖๑       ๑ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๗๐       ๕ ๖๕ ๗๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๓๔     ๒ ๓ ๑๕ ๑๑๔ ๑๓๒ ๙๘.๕๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๖๓  ๑ ๔ ๒๑ ๓๒ ๖๓ ๔๘ ๙๔ ๒๐๕ ๗๗.๙๕ 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  ภำคเรียนที่  ๒ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 



๕๐ 
 

ขึ้นไป ขึ้นไป 
ภาษาไทย ๗๙  ๑๑ ๒ ๗ ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๔๓ ๕๔.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๓๑   ๒ ๘ ๒๕ ๓๓ ๒๙ ๓๔ ๙๖ ๗๓.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗๐  ๕ ๒ ๑๓ ๒๒ ๘๐ ๔๑ ๑๐๗ ๒๒๘ ๘๔.๔๔ 
สังคมศึกษาฯ ๗๙    ๑ ๒ ๗ ๗ ๖๒ ๗๖ ๙๖.๒๐ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑๖๑        ๑๖๑ ๑๖๑ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๗๐      ๑ ๙ ๖๐ ๗๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๓๔    ๖ ๓ ๑๑ ๑๗ ๙๗ ๑๒๕ ๙๓.๒๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๖๓  ๒ ๕ ๑๔ ๓๗ ๔๓ ๕๔ ๑๐๘ ๒๐๕ ๗๗.๙๕ 

 
 

 
 
 

๑๕.๗ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ภำคเรียนที่  ๑ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๒๐๔ ๐ ๒ ๑๘ ๖๗ ๒๘ ๔๐ ๑๕ ๓๔ ๘๙ ๔๓.๖๓ 
คณิตศาสตร์ ๓๗๔ ๐ ๗๙ ๖๐ ๗๘ ๔๙ ๓๘ ๒๘ ๔๒ ๑๐๘ ๒๘.๘๘ 
วิทยาศาสตร์ ๕๓๘ ๐ ๑๒ ๖ ๑๖ ๕๑ ๑๐๙ ๑๐๓ ๒๔๑ ๔๕๓ ๘๔.๒๐ 
สังคมศึกษาฯ ๖๒๑ ๐ ๑๐ ๑๑ ๒๗ ๓๕ ๑๐๙ ๑๑๕ ๓๑๔ ๕๓๘ ๘๖.๖๓ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๔๕๕ ๐ ๐ ๐ ๕ ๖ ๗ ๒๗ ๔๑๐ ๔๔๔ ๙๗.๕๘ 

ศิลปะ ๑๘๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘๗ ๑๘๗ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๔๗ ๐ ๖ ๑๔ ๓๙ ๖๑ ๔๕ ๒๗ ๕๕ ๑๒๗ ๕๑.๔๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๖๐ ๒ ๕๓ ๕๙ ๖๕ ๙๙ ๙๑ ๗๕ ๑๑๔ ๒๘๐ ๕๐.๐๐ 
IS ๗๘     ๖ ๑๕ ๙ ๔๘ ๗๒ ๙๒.๓๑ 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ภำคเรียนที่  ๒ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 



๕๑ 
 

ภาษาไทย ๑๘๖   ๕ ๑๙ ๓๖ ๓๐ ๒๘ ๖๘ ๑๒๖ ๖๗.๗๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๗๒  ๕๐ ๓๕ ๑๐๓ ๔๕ ๕๓ ๓๑ ๕๔ ๑๓๘ ๓๗.๑๐ 
วิทยาศาสตร์ ๕๑๖   ๑ ๑๗ ๕๕ ๑๒๘ ๙๙ ๒๑๖ ๔๔๓ ๘๕.๘๕ 
สังคมศึกษาฯ ๕๕๘ ๐ ๐ ๑๗ ๓๗ ๒๘ ๗๐ ๒๐ ๓๘๖ ๔๗๖ ๘๕.๓๐ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๔๘๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๕ ๔๖ ๔๒๙ ๔๘๐ ๙๙.๕๙ 

ศิลปะ ๑๘๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑๘๕ ๑๘๕ ๙๙.๔๖ 
การงานอาชีพฯ ๓๐๔ ๐ ๑ ๑ ๘ ๒๑ ๓๒ ๕๗ ๑๘๔ ๒๗๓ ๘๙.๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๕๘ ๐ ๓๓ ๒๘ ๘๔ ๙๘ ๑๑๕ ๙๑ ๑๐๗ ๓๑๓ ๕๖.๐๙ 
IS ๔๙    ๓ ๑ ๙ ๑๖ ๒๐ ๔๕ ๙๑.๘๔ 

 
 
 
๑๕.๘ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ภำคเรียนที่  ๑ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๒๒๔ ๐ ๕ ๕ ๑๒ ๓๒ ๓๖ ๕๖ ๗๗ ๑๖๙ ๗๕.๔๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๔๒ ๑ ๔๗ ๓๓ ๔๑ ๖๘ ๕๔ ๓๒ ๖๔ ๑๕๐ ๔๓.๘๖ 
วิทยาศาสตร์ ๗๑๐ ๔ ๕๗ ๕๙ ๑๐๓ ๑๒๘ ๑๑๘ ๙๐ ๑๔๒ ๓๕๐ ๔๙.๓๐ 
สังคมศึกษาฯ ๔๒๑ ๓ ๑๙ ๒๕ ๔๕ ๒๙ ๖๙ ๓๕ ๑๙๖ ๓๐๐ ๗๑.๒๖ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๔๖๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑ ๑๒ ๑๑ ๒๕ ๓๘๙ ๔๒๕ ๙๒.๓๙ 

ศิลปะ ๑๖๙ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๖ ๗ ๑๕๔ ๑๖๗ ๙๘.๘๒ 
การงานอาชีพฯ ๒๓๓ ๐ ๒ ๐ ๓ ๗ ๗ ๓๑ ๑๘๒ ๒๒๐ ๙๔.๔๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๔๑ ๐ ๑๔ ๒๙ ๗๖ ๑๐๗ ๑๔๑ ๑๐๖ ๑๖๓ ๔๑๐ ๖๓.๙๖ 
IS ๕๔   ๖    ๕ ๔๓ ๔๘ ๘๘.๘๙ 

 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ภำคเรียนที่  ๒ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๒๐๑ ๐ ๑๑ ๓ ๑๐ ๒๓ ๓๓ ๓๗ ๘๔ ๑๕๔ ๗๖.๖๒ 
คณิตศาสตร์ ๓๒๗ ๐ ๓๖ ๓๕ ๓๓ ๔๕ ๖๕ ๕๐ ๖๓ ๑๗๘ ๕๔.๔๓ 
วิทยาศาสตร์ ๗๐๔ ๒ ๒๖ ๒๙ ๘๑ ๖๙ ๑๕๕ ๙๗ ๒๔๕ ๔๙๗ ๗๐.๖๐ 



๕๒ 
 

สังคมศึกษาฯ ๓๘๙ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๑๗ ๓๘ ๘๕ ๒๓๗ ๓๖๐ ๙๒.๕๔ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๔๕๓ ๐ ๐ ๑ ๙ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๔๐๑ ๔๓๑ ๙๕.๑๔ 

ศิลปะ ๑๖๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๖ ๑๔๗ ๑๖๔ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๒๘ ๐ ๖ ๓ ๑๒ ๑๔ ๓๒ ๔๒ ๑๑๙ ๑๙๓ ๘๔.๖๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๒๔ ๐ ๔ ๑๒ ๓๖ ๙๘ ๑๔๔ ๑๓๒ ๑๙๘ ๔๗๔ ๗๕.๙๖ 
IS ๔๑    ๑   ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๙๗.๕๖ 

  
 
 
 

๑๕.๙ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและปลำย 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและปลำย  ภำคเรียนที่  ๑ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๔๒๘ ๐ ๗ ๒๓ ๗๙ ๖๐ ๗๖ ๗๑ ๑๑๑ ๒๕๘ ๖๐.๒๘ 
คณิตศาสตร์ ๗๑๖ ๑ ๑๒๖ ๙๓ ๑๑๙ ๑๑๗ ๙๒ ๖๐ ๑๐๖ ๒๕๘ ๓๖.๐๓ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๔๘ ๔ ๖๙ ๖๕ ๑๑๙ ๑๗๙ ๒๒๗ ๑๙๓ ๓๘๓ ๘๐๓ ๖๔.๓๔ 
สังคมศึกษาฯ ๑๐๔๒ ๓ ๒๙ ๓๖ ๗๒ ๖๔ ๑๗๘ ๑๕๐ ๕๑๐ ๘๓๘ ๘๐.๔๒ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๙๑๕ ๐ ๐ ๐ ๒๖ ๑๘ ๑๘ ๕๒ ๗๙๙ ๘๖๙ ๙๔.๙๗ 

ศิลปะ ๓๕๖ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๖ ๗ ๓๔๑ ๓๕๔ ๙๙.๔๔ 
การงานอาชีพฯ ๔๘๐ ๐ ๘ ๑๔ ๔๒ ๖๘ ๕๒ ๕๘ ๒๓๗ ๓๔๗ ๗๒.๒๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐๑ ๒ ๖๗ ๘๘ ๑๔๑ ๒๐๖ ๒๓๒ ๑๘๑ ๒๗๗ ๖๙๐ ๕๗.๔๕ 
IS ๑๓๒ ๐ ๐ ๖ ๐ ๖ ๑๕ ๑๔ ๙๑ ๑๒๐ ๙๐.๙๑ 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและปลำย  ภำคเรียนที่  ๒ จ ำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๓๘๗ ๐ ๑๑ ๘ ๒๙ ๕๙ ๖๓ ๖๕ ๑๕๒ ๒๘๐ ๗๒.๓๕ 
คณิตศาสตร์ ๖๙๙ ๐ ๘๖ ๗๐ ๑๓๖ ๙๐ ๑๑๘ ๘๑ ๑๑๗ ๓๑๖ ๔๕.๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๒๐ ๒ ๒๖ ๓๐ ๙๘ ๑๒๔ ๒๘๓ ๑๙๖ ๔๖๑ ๙๔๐ ๗๗.๐๕ 



๕๓ 
 

สังคมศึกษาฯ ๙๔๗ ๐ ๐ ๑๗ ๔๙ ๔๕ ๑๐๘ ๑๐๕ ๖๒๓ ๘๓๖ ๘๘.๒๘ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๙๓๕ ๐ ๐ ๑ ๑๑ ๑๒ ๑๙ ๖๒ ๘๓๐ ๙๑๑ ๙๗.๔๓ 

ศิลปะ ๓๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๖ ๓๓๒ ๓๔๙ ๙๙.๗๑ 
การงานอาชีพฯ ๕๓๒ ๐ ๗ ๔ ๒๐ ๓๕ ๖๔ ๙๙ ๓๐๓ ๔๖๖ ๘๗.๕๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๑๘๒ ๐ ๓๗ ๔๐ ๑๒๐ ๑๙๖ ๒๕๙ ๒๒๓ ๓๐๕ ๗๘๗ ๖๖.๕๘ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑ ๙ ๓๖ ๔๐ ๘๕ ๙๔.๔๔ 

 
 
 
๑๕.๑๐ ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (๘ ประกำรตำมหลักสูตรฯ) 
 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

(๓) (๒) (๑)  
  จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ  

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๔๙ ๔๙ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๗๘ ๗๘ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๕๙ ๕๙ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๔๑ ๔๑ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๕๓ ๕๓ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๗๐ ๗๐ ๑๐๐      

รวม ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐     ๓๕๐ 
เฉลี่ยร้อยละ       ๑๐๐ 

 
๑๕.๑๑ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน   คิดวิเครำะห์  และเขียน   
 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(ผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน  ) 
(๓) (๒) (๑)  

  จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ  
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๔๙ ๔๙ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๗๘ ๗๘ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๕๙ ๕๙ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๔๑ ๔๑ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๕๓ ๕๓ ๑๐๐      
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๗๐ ๗๐ ๑๐๐      



๕๔ 
 

รวม ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐     ๓๕๐ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐     ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๑๕.๑๒  ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๔๙ ๔๙ ๑๐๐   
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๗๘ ๗๘ ๑๐๐   
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๕๙ ๕๙ ๑๐๐   
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๔๑ ๔๑ ๑๐๐   
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๕๓ ๕๓ ๑๐๐   
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๗๐ ๗๐ ๑๐๐   

รวม ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐   
เฉลี่ยร้อยละ ๓๕๐ ๑๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑    
มผีลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   ดังนี้  
 

 
 

มำตรฐำนที่ ๑   คุณภำพผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ :  ดีเลิศ 
๑.กระบวนกำรพัฒนำ (ประกอบข้อมูล หลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์) 
                 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานนี้ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยมุ่งเน้นการพฒันาผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพครูสู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม  ก้าวสู่มาตรฐานสากล” มีปัจจัยสนันสนุนโดยทางสถานศึกษาได้วางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานนี้  ก าหนดให้มีแผนพัฒนาการศึกษา 

             มำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
      ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ(ระดับ ๔) 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม(ระดับ ๕) 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ดีเลิศ (ระดับ ๔) 



๕๖ 
 

ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  หลักสูตรโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
ตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบ  ๓ หลกัสูตรหลัก อาทิ ๑)หลกัสูตรโครงการ
ยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี  ๒)หลักสูตรโครงการห้องเรียน
คู่ขนาน SMTE แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ และ  ๓)หลกัสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา  
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีการจัดโครงการและกิจกรรมในระดับ
มาตรฐาน  เพื่อพัฒนาผู้เรียน ได้แก่   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมดนตรีและนาฎศิลป์   กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 
0,ร และมส.   กิจกรรมการสอบ Pre-O-net   กิจกรรมงานวัดและประเมนิผล  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม)  กิจกรรมการส่งเสริม
เพื่อสอบ สสวท. (PISA)  
  
กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนร.ม.๓ และ ม.๖  โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกมาเป็นช่วยติว 
ท้ัง ๕ กลุ่มสาระหลัก   กิจกรรมนักเรียนเพชรกาญจนา    กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ   กิจกรรมน านกัเรียน 
ไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรมคุนหมิง (Kunming Language School) ต้ังแต่วันท่ี ๙-๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
ณ.ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดมาต่อเนื่องต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน  
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาจีนให้กับผู้เรียน  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่านและสัปดาห์
ห้องสมุด   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน    กิจกรรมคณิตศาสตร์  กิจกรรมพิธีสวนสนามและ
ทบทวนค าปฏิญาณ  กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี  กิจกรรมส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์   กิจกรรมอบรมระเบียบ
แถว   กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก   กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ–เนตรนารี   กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ       กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ Science Show สู่ภายนอกสถานศึกษา   กิจกรรมฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   กิจกรรม
ห้องเรียนไรพ้รมแดน   กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ     นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมท่ีด าเนินร่วมกันกับทางกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆอีกมายมาย  เช่น ประชุมบุคลากร 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนา ฯ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา      
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ โรงแรมนคราลองบีซ รีสอร์ท  
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   พัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนให้นักเรียน 
สู่ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   อบรมการสร้างนวัตกรรมครูแกนน ากลุ่มโรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย(ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี)   พัฒนาผู้บริหาร/บุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา  และเทคโนโลยี   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง
งานวิจัย/นวัตกรรมการวิจัยของนักเรียน  การน าเสนอนวัตกรรมงานวิจัยครูและนักเรียน (ซึ่งคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ได้รับรางวัลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
รวม ๑๒  เหรียญ คือ    ๓ เหรียญทอง  ๔ เหรียญเงิน  ๔ เหรียญทองแดง เข้าร่วม  ๑  เหรียญ และนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
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ตอนปลาย รวม ๘  เหรียญ   คือ ๓ เหรียญทอง  ๔ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง )  โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาการ   มีกิจกรรมย่อยดังนี้  กิจกรรมค่ายเวทคณิต  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล   กิจกรรมค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย(ปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์) 
กิจกรรมบูรณาการ STEM หุ่นยนต์ - กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา :ตามรอยพ่อเกษตรท่ีราบสูง  
กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   ประกอบด้วยการจัดหาซื้อ/พัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยี  เพื่อการเรียนรู้    โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับ
นักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมค่าย เตรียมความพร้อมเบญจวิธีกาญจนาฯ  กิจกรรมค่ายแกนน าเบญจวิถี
กาญจนาฯ   กิจกรรมค่ายคุณธรรม (บรรพชา)   และกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมสู่สังคม (ตชด.) 
 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยมุ่งเน้นการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆในระดับมาตรฐานอย่างหลากหลาย   
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ได้แก่   โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้     
กิจกรรมเฟรชช่ีบอยแอนด์เกิร์ล กิจกรรมอบรมแกนน าเพื่อนท่ีปรึกษา YC    กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ 
แก้ปัญหา EQ    กิจกรรมตรวจสอบอาหารและโรงอาหาร    กิจกรรม TO  BE NUMBER  ONE 
 
กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในรั้วโรงเรียน   กิจกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีจราจรในโรงรียน  
กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด   กิจกรรมกีฬาภายในและกีฬาภายนอก (กีฬาสี) กิจกรรมกีฬากาญจนา
เกมส์ครั้งท่ี ๒๐   กิจกรรมบริการชุมชนด้านดนตรีและนาฎศิลป์  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวนัด็ก 
แห่งชาติ   กิจกรรมครอบหมวกและประดับแผงคอ กิจกรรมท าบุญตักบาตร(โรงรียน)   กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี  
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   กิจกรรมพิธีไหว้ครู   กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสภา
นักเรียนและ คณะกรรมการสภานักเรียน   กิจกรรมเข้าพรรษา    กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมร่วมกับชุมชน  กิจกรรมท าดีเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยเพชรบูรณ์   
กิจกรรมค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  กิจกรรมค่าย
เตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่   กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน  กิจกรรมวันเกียรติยศ กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะนาฎศิลป์    กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   กิจกรรมคัดกรองนักเรียน   กิจกรรม Happy Night ๒๐๑๙     
และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น านร.ไปศึกษาภายนอกสถานศึกษา  กิจกรรมจัดหา / ผลิตส่ือการเรียนการ
สอน(กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์)  กิจกรรมห้องเรียนไร้พรมแดน   กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน   
กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ซ่อมบ ารุง/จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 
(Website) โรงเรียน    กิจกรรม Open House    กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานิสัยรักการออม     
กิจกรรมวันคริสต์มาส  
 ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคิด “ เบญจวิถีกลุ่มโรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ    
ทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ท่ีมคุีณสมบัติเพียบพร้อม  กาย วาจา ใจ มีความประพฤติดีและต้ังปณิธาน       
ท่ีจะสืบสาน งานพระราชด าริเพื่อน าไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  โดยมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัย   
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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 าเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
มีการนิเทศติดตามงาน ประเมินผลการด าเนินงาน   รายงานผลและน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน 
อย่างเป็นระบบครบวงจร อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ให้การสนับสนุนและร่วมโครงการต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๑    
อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ ตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
๒. ผลกำรพัฒนำ 
    ๒.๑  ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
    สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียน 
   ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
   ก าหนด  
๓.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
   ก าหนด  
 
๔.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย 
   ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๕.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
   - จากผลการประมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนท่ี ๑   ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     ระดับ ๓  ขึ้น ไปภาพรวมทุกกลุ่มสาระ เฉล่ียร้อยละ ๗๒.๙๐ และภาคเรียนท่ี ๒ ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียนระดับ ๓  ขึ้น ไปภาพรวมทุกกลุ่มสาระ เฉล่ียร้อยละ ๘๐.๙๖   พบว่าผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียนระดับ ๓  ขึ้น ไปภาพรวมทุกกลุ่มสาระ เฉล่ียท้ัง ๒ ภาคเรียน เฉล่ียร้อยละ ๗๖.๙๓  
     เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
     ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ ๓๓.๔๓      
      พบว่ารายวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย ๒๙.๐๘)และมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 
๒๘.๓๓ 
      พบว่ารายวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย ๒๘.๕๓) พบว่าต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
      ก าหนด 
๖.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
   ก าหนด  
             ๒.๒  ผลกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย 



๕๙ 
 

   ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมดีเย่ียมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก 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 และระดับประเทศ 
๔. จุดควรพัฒนำ 
 ๑ ) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สูงขึ้น และผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-net)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
๕. แผนงำน /แนวทำงพัฒนำมำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพผู้เรียนเพื่อให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงำนที่ ๑  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
               แผนปฏิบัติงำนที่ ๒  โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
มำตรฐำนที่ ๒   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม 
๑.กระบวนกำรพัฒนำ (ประกอบข้อมูล หลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์) 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยการประชุม
ปฏิบัติการจัดท า SWOT ระดมความคิดเห็น หาจุดแข็ง จุดอ่อน ของการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษา วางแผนร่วมกัน ก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุป
รายงานผล 
การด าเนินงาน 
              โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ด้วยรูปแบบ SPM ๔.๐  to  KCNPB Model  ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการร่วมกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบ SPM ๔.๐   ท่ีมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ 
ของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งน้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดและแนวทางในการด าเนินงาน 
เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์สถานศึกษา “มุ่งพฒันาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู คุณภาพของผู้บริหาร และคุณภาพ 
ของโรงเรียน  สู่ความเป็นเลิศสร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบ 



๖๐ 
 

มีส่วนร่วมก้าวสู่มาตรฐานสากล”  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A  ในการด าเนินงาน ส่งผลให้การ
ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพ (Quality School) ซึ่งเป็นการ
จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  พร้อมท้ังโรงเรียนได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
ส่งผลให้ทางโรงเรียนได้รับรางวัลผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(Office of Basic  Education Commission Quality Awards : OBECQA ระดับ OBECQA   
ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการระดับคุณภาพมาตรฐานสากล  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ )  โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนอย่างชัดเจน  
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒  
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุน 
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   
ทางโรงเรียนด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒   ประกอบด้วยโครงการ
หลัก ดังนี้    โครงการกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อยต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม.๓   กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และแนะแนว ป.๖   กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   กิจกรรมพัฒนาครู
และบคลากรท้ังโรงเรียน  กิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินโครงการ  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน  กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กิจกรรม
การนิเทศภายในโรงเรียน  กิจกรรมจัดซือ้จัดหาวารสาร  นิตยสารและหนังสือพิมพ์    บริการห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู้เป็นห้องเรียน    พัฒนาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด      การ
ปรับภูมิทัศน์  การบ ารุงซ่อมแซม : ปรับปรุงห้องเรียน, 
 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ,ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ปรับปรุงซ่อมโต๊ะ เก้าอี้,ปรับปรุงซ่อมห้องส านักงาน, 
ปรับปรุงซ่อมแสงสว่างไฟฟ้ากิจกรรมโรงเรียนสีเขียว   กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน   กิจกรรม
โรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  (EGAT Low  Carbon School)  รวมทั้งได้ด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย )ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒    รวมทั้งทางโรงเรียนได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
( MOU)   
กับสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม    บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสอนภาษาคุนหมิง (Kunming Language School) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน    
ซึ่งเป็นกิจกรรมน านร.ไทยไปศึกษาดูงาน เรียนรู้ภาษาจีนและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา 
ในช่วงปิดภาคเรียน โดยได้จัดมาต่อเนื่องต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน 
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศติดตามงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานรายงานผลและน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร       



๖๑ 
 

อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนและร่วม
โครงการต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
๒. ผลกำรพัฒนำ 
  ๑) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน   ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นไปตามระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูล 
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้  ซึ่งเป็นไปตามระดับคุณภาพท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  ๓) มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งเป็นไปตามระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
  ๔) มีพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพัฒนางาน ซึ่งเป็นไปตามระดับคุณภาพท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  ๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพและมีความปลอดภัย  ซึ่งเป็นไปตามระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๖) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 ๓.  จุดเด่น 
      โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีการบริหารคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพในทุกระดับ  
มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ด าเนินการบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ  พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้าน เพื่อให้เป็นผู้เรียนคุณภาพ อีกท้ังยังส่งเสริม สนับสนันและพัฒนาครูและบุคลากร จัดให้มีชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อส่งเสริมให้เป็นครูคุณภาพ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน 
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  มีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีทันสมัย สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
ทุกพื้นท่ีในโรงเรียน  
๔.จุดที่ควรพัฒนำ    
                -  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าใช้ของครูผู้สอน  
และผู้เรียน  ตลอดจนผู้มาใช้บริการในโรงเรียน  และปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  
๕.แผนงำน/แนวทำงพัฒนำมำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร เพื่อให้มีคุณภำพต่อเนือ่ง 
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   ดังนี้ 
              แผนปฏิบัติงำนที่ ๑   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าใช้ของครูผู้สอน  
และผู้เรียน  ตลอดจนผู้มาใช้บริการในโรงเรียน  และปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
  
มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ :  ดีเลิศ 
๑.กระบวนกำรพัฒนำ(ประกอบข้อมูล หลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์) 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยครูทุกคนปฏิบัติตนแบบอย่างท่ีดี  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีความกระตือรือร้น 
หมั่นอบรมพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี   
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ โดยด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งการส่งเสริมความรู้แก่ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดอบรมภายในสถานศึกษาและส่งคณะครูเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนา ทางวิชาการ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการค้นหา
และใช้ส่ือ ICT  
ในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  หลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  
E-Training  รวมทั้งกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (*งบประมาณของกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก 
วิทยาลัย) ท่ีประสบผลส าเร็จและด าเนินการเรียบร้อย ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆอีกมายมาย  เช่น  
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
โครงการประชุมบุคลากรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาฯ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา  กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ 
โรงแรมนคราลองบีซ รีสอร์ท  อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการปรับ 
การเรียนเปล่ียนการสอนให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กิจกรรมอบรมการ
สร้างนวัตกรรมครูแกนน าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี     กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร/บุคลากร
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี   กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การสร้างงานวิจัย/นวัตกรรมการวิจัยของนกัเรียน   และกิจกรรมการน าเสนอนวัตกรรมงานวิจัยครูและ
นักเรียน  
หลักสูตรอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล    หลักสูตรอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาทักษะความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู  เป็นต้น  มีปัจจัยสนับสนุน 
โดยทางสถานศึกษาได้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยก าหนดให้มีแผนพัฒนา
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  หลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  



๖๓ 
 

           จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนามาตรฐานนี้อย่าง
ต่อเนื่อง   
มกีารนิเทศติดตามงาน ประเมินผลการด าเนินงานรายงานผลและน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน 
อย่างเป็นระบบครบวงจร อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ให้การสนับสนุนและร่วมโครงการต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓    
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑) ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕  มีผลการประเมินสมรรถนะอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 
 ๒) ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ มีความสามารประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ ในการพัฒนาการ 
เรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ๓) ครูผู้สอน ร้อยละ ๑๐๐ สอนตรงตามวุฒิการศึกษาและมีภาระงานท่ีเหมาะสม  
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ๔) ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มคีวามสามารถในการจัดการเรียนรู้ระดับดีขึ้น
ไป 
โดยได้ท าการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ๕)  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning ) และใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด          
๓.จุดเด่น 
 ๑) ครูผู้สอนตรงตามวุฒิการศึกษาและมีภาระงานท่ีเหมาะสม 
 ๒) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมีความสามารถในการจัดการ
เรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับดีขึ้นไป 
 ๓) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน  
เทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 
 
๔.จุดควรพัฒนำ 
 ๑) ควรส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เช่น การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning ),ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC ) ฯลฯ  
 ๒) พัฒนาครูให้มีความสามารถ  และประยุกต์เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
๕.แผนงำน/แนวทำงพัฒนำมำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 



๖๔ 
 

   เพื่อให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
              แผนปฏิบัติงำนที่ ๑   โครงการพัฒนาบุคลากร  เน้นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอน 
การออกแบบและกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 

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

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

             สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในภำพรวม 
อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ   จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษา 
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน 
สรุปว่าอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ   
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเย่ียม  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ  ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย จนคุณภาพผู้เรียนบรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้และมี
แนวโน้มดีขึ้น  
มีผลงานช้ินงาน  โครงการ หรือกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดและการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน  มีระบบการบริหาร 
และจัดการท่ีส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนรอบด้านครบทุกกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นแบบอย่างได้  มีการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอน จนท าให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รู้ศักยภาพและเข้าใจตนเอง   
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบและสถานการณ์ 
ท่ีหลากหลาย มีการพัฒนารูปแบบวิธีสอนท่ีสามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้  มีเทคนิควิธีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ของผู้เรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับจนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ 
๒.แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ในอนาคต ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ -๒๕๖๔     ประกอบด้วยกลยุทธ์
(STRATEGIES)  หลักสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
ด้านพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และด้านพัฒนาองค์กร 
ให้พร้อมบริการ  โดยยึดหลัก  ๔  ยุทธวิธ ี๑๕ วิถี ดังนี ้



๖๖ 
 

 
 

ยุทธวิธีท่ี ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
   วิถีท่ี ๑ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี อาทิเช่น การเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยการใช้ Google for Education : google  classrooms,ทีวีระบบดิจิตอล,ทีวี DLTV 
, เว๊ปไซต์ต่างๆ หรือแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์พกพา 

วิถีท่ี ๒ พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง 
        วิถีท่ี ๓ พัฒนาการอ่านและการเขียน   

   วิถีท่ี ๔ ห้องเรียนคุณภาพ SMTE ,ห้องเรียนกีฬา   
        วิถีท่ี ๕ การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธวิธีท่ี ๒  พัฒนำครูและบุคลำกรเพื่อกำรปฏิบัติงำน  
   วิถีท่ี ๖ พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน  

วิถีท่ี ๗ พัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วิถีท่ี ๘ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง  

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

  ยุทธวิธีท่ี ๔ พัฒนำองค์กรให้พร้อมบริกำร 
วิถีท่ี ๑๒ ระบบประกันคุณภาพภายใน 

   วิถีท่ี ๑๓ พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
วิถีท่ี ๑๔ พัฒนาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
วิถีท่ี ๑๕ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

   ๓.  ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
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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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก 
ประกำศโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 

เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของโรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
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ประกำศโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  เพชรบูรณ์ 
เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน  
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   
( ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ) นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย 



๖๙ 
 

และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษาและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ) จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง  
คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย  
แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรบัการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
   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 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ )ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อให้เป็นเป้าหมายใน
การพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    
  

                                       (นายจงรัก     เกตแค) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนกำญจนำภเิษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



๗๐ 
 

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 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
  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 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
                                     ---------------------------------------------------------------- 



๗๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกำศโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 
เร่ือง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   เพื่อกำรประกันคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
…………………………………………………….     

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ )  



๗๒ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ี
ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา  โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  
ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง    โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
   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 )   ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อให้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
    
  
 

                                  (นายจงรัก     เกตแค) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 

 
 

ค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 
(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนกำญจนำภเิษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒) 



๗๓ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย

(ระดับคุณภำพ) 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
     ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมประเด็นพิจำรณำ 
ของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ      ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์     ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
****************************************** 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน   จ ำนวน ๑๐  ประเด็นพิจำรณำ  ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
ค ำอธิบำย 
      ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วย  
มีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน  การส่ือสาร การคิดค านวณ  การคิดประเภทต่างๆ  การสร้าง
นวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  การมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ   และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด    
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     



๗๔ 
 

รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  ๑.๑ ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จ านวน  ๖  ประเด็นพิจารณา   
 

ระดับคุณภำพ 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 

  ดีเลิศ    

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  

          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 

 
 

ระดับคุณภำพ 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 

 

๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

        ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเย่ียม 
        ๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 

ตามแนวทางประเมิน PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
           ๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีเย่ียม 



๗๕ 
 

 ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
        ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  

ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
        ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีผลงานจากการท าโครงงาน / ส่ิงประดิษฐ์และสามารถ 

อธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

          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) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
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 

 
 
 
 
 

ระดับคุณภำพ 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 

 

๕.๗ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
         ระดับ ๓  ขึ้นไป 

๕.๘ ผู้เรียนร้อยละ   ๗๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๓  ขึ้นไป 



๗๖ 
 

 

๖) มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
        ๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
        ๖.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ 

และการประกอบอาชีพ 
        ๖.๓ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีความพร้อมท่ีจะศึกษา 
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

 
๑.๒ ประเด็นพิจำรณำด้ำน๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   จ ำนวน  ๔  ประเด็นกำรพิจำรณำ    
   

ระดับคุณภำพ 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 

      ดีเลิศ    

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    

         ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
          ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ในระดับดีเย่ียม 
          ๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา  

ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
          ๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้  

ในระดับดีขึ้นตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
 
 
 

ระดับคุณภำพ 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
 



๗๗ 
 

  ดีเลิศ    

๒) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
         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 
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

        ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง   ในระดับดีมากตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

        ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม   ในระดับดีมาก 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย 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 
 

 
 
 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     จ ำนวน  ๖  ประเด็นพิจำรณำ       
                   ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
ค ำอธิบำย    



๗๘ 
 

                  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนาคร ูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  

  ระดับคุณภำพ 
   

ประเด็นพิจำรณำ 

 ยอดเยี่ยม     
 

๒.๑.มีเป้ำหมำย   วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
      - สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน   
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น   
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
       - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน ท้ังในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  
การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   มีระบบการนิเทศภายใน  
การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการวางแผน  
ปรับปรุง  และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างได้ 
๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำน ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
       - สถานศึกษาด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
         -  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนางาน  
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  
และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่สนับสนนุกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 
           สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  



๗๙ 
 

 

 
มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ    
                   จ ำนวน  ๕  ประเด็นพิจำรณำ          ระดับคุณภำพ ดีเลิศ   
ค ำอธิบำย   
                 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน อย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

  ระดับคุณภำพ 
   

ประเด็นพิจำรณำ 

     ดีเลิศ     
 

 ๓.๑จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรด ำเนินชีวิต 
      ๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
       
๓.๒ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
     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 

ระดับคุณภำพ 
   

ประเด็นพิจำรณำ 

      
 

 ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
       ๓.๓.๑ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลเด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข     
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยำ่งเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
       ๓.๔.๑ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเป้ามหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



๘๐ 
 

๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนำกำร 
จัดกำรเรียนรู้ 
     ๓.๕.๑ ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มชุีมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
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ภำคผนวก ข 
ส ำเนำค ำสั่งโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 

ท่ี ๐๗๘ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ค ำสั่งโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 
                                                      ที่   ๐๗๘ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 



๘๒ 
 

และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
................................................................... 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพัน์ พ.ศ.๒๕๖๑๗ และให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ฉบับลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑)  โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดส่งรายงานผลประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
     เพื่อให้การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ดังอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช   ๒๕๔๖ จึงขอแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 ๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี ก าหนดเป้าหมาย  ส่งเสริม สนับสนุน  ก ากับดูแล 
และตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  รวมทั้งให้ค าปรึกษา  แนะน าและเสนอแนะแนวทาง 
ในการด าเนินงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย   
  ๑.๑  นายพีรวัตร จันทกูล         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  นางนฤมนต์     รัตนเสถียร      กรรมการ 
  ๑.๘  นางชุลีพร             หม่องอิน       กรรมการ 
  ๑.๙  นางสกุลดารา กองแก้ว                          กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๐ นางสาวสุดสงวน     แสงก้อน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าท่ี ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และประสานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สรุปภาพรวมและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป   ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นายเสนาะ  อั้งเอย   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางสกุลดารา กองแก้ว รองประธานกรรมการ 



๘๓ 
 

  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  นางค าสอน โสมทิพย์ กรรมการ 
  ๒.๑๙  นางนฤมนต์  รัตนเสถียร   กรรมการ 
  ๒.๒๐  นายพุฒิพัฒน ์ วงศ์วิริยชาติ                     กรรมการ 
  ๒.๒๑  นางวงษ์รัตน ์ เพชรบูรณ์                        กรรมการ 
  ๒.๒๒  นางสาวสกุณา      แก้วทะ                            กรรมการ 
  ๒.๒๓  นางอรัญญา  ลาดเลา                            กรรมการ 
  ๒.๒๔  นางสาวสุดสงวน แสงก้อน                           กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒๕  นางนิตยา  แก่นนาค                           กรรมการและผู่วยเลขานุการ 
๓.คณะกรรมกำรประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
มีหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสาร  
ร่องรอย และหลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ตามแบบตรวจสอบและประเมินสภาพ 
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
โดยแยกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ดังต่อไปนี ้
มำตรฐำนท่ี ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
      ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน  กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ   
    (ค ำอธิบำย: ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
    ก าหนดในแต่ละระดับช้ัน )   
ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑) นายธิติสรณ์ ศรีธาดา ประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๒) นางรัชน ี เหลืองทอง รองประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๓) นางนิตยา แก่นนาค กรรมการ   
  ๓.๑.๔) นางวงษ์รัตน ์ เพชรบูรณ์ กรรมการ 



๘๔ 
 

  ๓.๑.๕) นางค าสอน โสมทิพย์ กรรมการ 
  ๓.๑.๖) นางสาวรติพร สีสายค า กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑.๗) นางมันทนา ผุยผัน กรรมการและช่วยเลขานุการ 
 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
     และแก้ปัญหำ (ค ำอธิบำย:ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง   
     พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ   โดยใช้เหตุผล ประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
     และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล) 
     ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑) นางสาวนวพรรณ ไฝ่จันทร์ ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒) นางจุรีพร ศรีธาดา รองประธานกรรมการ  
  ๓.๒.๓) นางวิไลวรรณ จันทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 
               ๓.๒.๔) นางสาวนิตยา น้อยนันท์                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
           (ค ำอธิบำย ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและท ำงำนทีม  เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ 
        และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ อำจเป็นแนวคควำมคิด  โครงกำร โครงงำน  ชิ้นงำน ผลผลิต) 
       ประกอบด้วย   
  ๓.๓.๑) นายสมาน ดอนชมไพร ประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๒) นางนฤมล ลู่ทอง รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๓) นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร กรรมการ 
  ๓.๓.๔) นางสาวสุปราณี แก้วด ู กรรมการ   
  ๓.๓.๕) นางสาวสุมาลี บัวพรวน กรรมการ   
  ๓.๓.๖) นายอุเทน ทักคุ้ม                            กรรมการ 
  ๓.๓.๗) นายพุฒิพัฒน ์ วงศ์วิริยชาติ กรรมการ 
  ๓.๓.๘) นางสาวสุนิษา อาจล้อม  กรรมการ 
  ๓.๓.๙) นางนฤมนต์ รัตนเสถียร กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๓.๑๐)นางสาวจิราภรณ์  หล้าน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
    (ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม 
ในด้ำนกำรเรียนรู้กำรสื่อสำร  กำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีคุณธรรม) 
ประกอบด้วย 
  ๓.๔.๑) นายอนุสิษฐ์ จิตจ านงค์ ประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๒) นางสาวสกุณา แก้วทะ รองประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๓)  นางพูลวดี ภาพสิงห์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
   (ค ำอธิบำย :ผู้เรียนบรรลุและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพื้นเดิมในควำมรู้   



๘๕ 
 

ควำมเข้ำใจ    ทักษะกระบวนกำรต่ำงๆ  รวมทั้งมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติหรือผลกำรทดสอบอื่นๆ) 
ประกอบด้วย 
  ๓.๕.๑)  นายพีระวัตร จันทกูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๒)  นายเสนาะ อั้งเอย รองประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๓)  นางสกุลดารา กองแก้ว กรรมการ 
  ๓.๕.๔)  นายสมาน ดอนชมไพร กรรมการ 
  ๓.๕.๕)  นายธิติสรณ์ ศรีธาดา กรรมการ 
  ๓.๕.๖)  นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล กรรมการ 
  ๓.๕.๗)  นางพัทรส ศรีทอง   กรรมการ 
  ๓.๕.๘)  นายชัชนท  รีรมย์ กรรมการ 
  ๓.๕.๙)  นางรัตมณี แสงสีดา กรรมการ 
  ๓.๕.๑๐)  นางเตือนใจ สัจวาท กรรมการ 
  ๓.๕.๑๑)  นางจุรีพร ศรีธาดา กรรมการ  
  ๓.๕.๑๒)  นางนาทกัญญา นงภา กรรมการ 
  ๓.๕.๑๓)  นายอุเทน ทักคุ้ม กรรมการ  
               ๓.๕.๑๔)  นางสาวนิตยา น้อยนันท์                        กรรมการ  
  ๓.๕.๑๕)  นางสาววีรยา    ตันอุดม                          กรรมการ    
  ๓.๕.๑๖) นางสาวนวพรรณ   ไฝ่จันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๕.๑๗) นางค าสอน โสมทิพย์                         กรรมการและผู่วยเลขานุการ 
 
 ๖) มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
  (ค ำอธิบำย: ผู้เรียนมีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำร  เจตคติที่ดี  พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
   กำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ) 
   ประกอบด้วย 
 
  ๓.๖.๑) นางนาทกัญญา นงภา ประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๒) นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล รองประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๓) นายนิรันดร ล้ีเหมือดภัย                      กรรมการ 
  ๓.๖.๔) นางวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ กรรมการ 
  ๓.๖.๕) นางนันทิยา ค าสิงห์ กรรมการ 
  ๓.๖.๖) นายปรีชา พึ่งบัว กรรมการ 
  ๓.๖.๗) นายวินัย  ไล้สมบูรณ์ กรรมการ 
  ๓.๖.๘) นายสาธิต ศรีสด กรรมการ 
  ๓.๖.๙) นางอรวราภรณ์ สุนลี กรรมการ 
  ๓.๖.๑๐) นางสาวรัชฎาภรณ์    บุญประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๖.๑๑) นางวันเพญ็ จุดาศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๓.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  



๘๖ 
 

  ๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
 (ค ำอธิบำย:ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพในในกฎกติกำ  มีค่ำนิยมและจิตส ำนึกตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด   โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม) 
  ๒) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
(ค ำอธิบำย :ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีสว่นร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย   รวมทั้งภูมิปัญญำไทย) 
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
(ค ำอธิบำย: ผู้เรียนยอมรับและอยู่รว่มกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ  วัย เชื้อชำติ  ศำสนำ  ภำษำ
วัฒนธรรม    ประเพณี) 
  ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 
(ค ำอธิบำย: ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย  สุขภำพจิต อำรมณ์และสังคมและแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
ในแต่ละช่วงวัย สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ำงมีควำมสุข  เข้ำใจผู้อื่น  ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อื่น) 
 
 ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑ นางเตือนใจ สัจวาท ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒ นายชัชนท รีรมย์                             รองประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๓ นายนพดล จันทิพย์ กรรมการ  
  ๓.๒.๔ นายประสิทธิ ศิริเจริญสุข กรรมการ 
  ๓.๒.๕ นายวีระพนัธ ์ เกตุพันธุ์ กรรมการ 
  ๓.๒.๖ นายรณชัย ปราชม  กรรมการ 
  ๓.๒.๗ นางนาที            เทียนเหลือ กรรมการ   
  ๓.๒.๘ นายกศิชา สะดา กรรมการ   
  ๓.๒.๙ นางสาวอุไรวรรณ   เรืองศรี กรรมการ 
  ๓.๒.๑๐ นายสายรุ้ง เกตุหมู  กรรมการ 
  ๓.๒.๑๑ นายธีรพล  โมฆรัตน์                         กรรมการ 
  ๓.๒.๑๒ นายอภินันทการ พิพิธกุล กรรมการ   
       ๓.๒.๑๓  นายสุรพงษ์ วงศ์ค าผุย  กรรมการ 
  ๓.๒.๑๔ นายณัฐวุฒิ เช้ือดี กรรมการ 
  ๓.๒.๑๕ นายปิยณัฐ แก้วมา  กรรมการ    
        ๓.๒.๑๖ นางสาวสโรชา สังข์ชัย  กรรมการ 
  ๓.๒.๑๗ นางสาววิชิตา โฉมอุดม                         กรรมการ 
  ๓.๒.๑๘ นางชุลีพร หม่องอิน                         กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒.๑๙ นายประชุม เหล่าแช่ม                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ( ค ำอธิบำย: เป็นกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจอย่ำงชัดเจน  สำมำรถด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ในทุกกลุ่มเป้ำหมำย จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ  กำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ) 
 ๔.๑)มีเป้ำหมำย   วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 



๘๗ 
 

( ค ำอธิบำย: สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  นโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ) 
 ๔.๒) มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
       ( ค ำอธิบำย:  สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบทั้งในส่วนกำรวำงแผน 
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเน่ือง  มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำ  บุคลำกรและผู้ที่เก่ียวข้องมีสว่นร่วมกำร
วำงแผน  ปรับปรุง  และพัฒนำและร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ )  
 ๔.๓) ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
( ค ำอธิบำย:  สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรเก่ียวกับงำนวิชำกำร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวติจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  หมำยถึงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มทีเ่รียนร่วมด้วย ) 
 ๔.๔) พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
( ค ำอธิบำย:  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู  บุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชพี และจัดใหม้ีชุมชน 
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ) 
 ๔.๕) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
( ค ำอธิบำย:  สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคม 
ที่เอือ้ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  และมีควำมปลอดภัย ) 
 ๔.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
( ค ำอธิบำย:  สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ  กำรพัฒนำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ ) 
ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายคมสัน  สีป้อ ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นายสมาน   ดอนชมไพร รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓ นายประยุกต์ จิระเดชปะไพ กรรมการ 
  ๔.๔ นางวันเพญ็  จุดาศรี  กรรมการ 
  ๔.๕ นางนาร ี  ผิวจันทร์ กรรมการ 
  ๔.๖ นางเตือนใจ  อินทรศักดิ์      กรรมการ 
  ๔.๗ นางสาวอรวราภรณ์ สุนลี กรรมการ 
  ๔.๘ นางสาวสุนิษา อาจล้อม กรรมการ 
  ๔.๙ นางรุ่งนภา  สิงห์อ าพล กรรมการ 
  ๔.๑๐ นางสาวพจนารถ แก้วยศ                           กรรมการ 
  ๔.๑๑ นางสุจีลักษณ์ จิระเดชปะไพ                   กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๒ นางนันทิยา ค าสิงห์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
๕.มำตรฐำนท่ี  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
(ค ำอธิบำย  เป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถำนศึกษำ  
  สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
เชิงบวก สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 



๘๘ 
 

และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน รวมทัง้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำผลที่ได้มำให้ข้อมูลป้อนกลับ เพือ่พัฒนำ 
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ) 
           ๕.๑)จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิต 
 (ค ำอธิบำย จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้เฉพำะ 
ส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะแสดงออก  แสดงควำมคิดเห็น 
สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำนและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ) 
            ๕.๒)ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
(ค ำอธิบำย มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหลง่เรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญำทอ้งถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้   
โดยสร้ำงโอกำสให้ผูเ้รียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย ) 
            ๕.๓) มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
(ค ำอธิบำย  ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข) 
    ๕.๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
(ค ำอธิบำย   มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือ 
และวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพือ่น ำไปใช้
พัฒนำกำรเรียนรู้) 
 
 
 
  ๕.๕) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(ค ำอธิบำย ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์รวมทั้งให้ขอ้มูลป้อนกลับเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ) 
ประกอบด้วย 
  ๕.๑  นายเสนาะ  อั้งเอย   ประธานกรรมการ 
  ๕.๒  นางสกุลดารา กองแก้ว 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 
  ๕.๘  นางเตือนใจ สัจวาท กรรมการ 
  ๕.๙  นางนาทกัญญา นงภา กรรมการ 
  ๕.๑๐ นางสาวสุดสงวน    แสงก้อน กรรมการ 
               ๕.๑๑ นางสาวนิตยา น้อยนันท์                        กรรมการ 
  ๕.๑๒ นางสาวนวพรรณ   ไฝ่จันทร์ กรรมการ 
  ๕.๑๓ นายอนุสิษฐ์   จิตจ านงค์ กรรมการ   
  ๕.๑๔ นายประชุม เหล่าแช่ม กรรมการ 
  ๕.๑๕ นางนาที  เทียนเหลือ กรรมการ 



๘๙ 
 

  ๕.๑๖ นางจุรีพร  ศรีธาดา กรรมการ   
  ๕.๑๗ นางสาวสุปราณี     แก้วด ู                            กรรมการ 
  ๕.๑๘ นายอุเทน  ทักคุ้ม กรรมการ 
  ๕.๑๙ นายพุฒิพัฒน ์ วงศ์วิริยชาติ                     กรรมการ 
  ๕.๒๐ นางวงษ์รัตน ์ เพชรบูรณ์                        กรรมการ 
  ๕.๒๑ นางสาวสกุณา      แก้วทะ                            กรรมการ 
  ๕.๒๒ นางสาววีรยา       ตันอุดม                            กรรมการ 
  ๕.๒๓ นายมณชัย กองเงิน                           กรรมการ 
  ๕.๒๔ นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยกุล                 กรรมการ 
  ๕.๒๕ นางอรัญญา  ลาดเลา                           กรรมการ 
  ๕.๒๖ นางค าสอน โสมทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๒๗ นางนฤมนต์  รัตนเสถียร                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ขอให้คณะครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ัง  
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  บังเกิดผลดี 
ต่อทางราชการสืบไป และถ้าหากเกิดปัญหาใดๆให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 
 

 
                  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๙   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

                                                       
 
                             ( นายพีระวัตร   จันทกูล ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
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 
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.นายพีระวัตร      จันทกูล              ผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 
 

 
คณะผู้จัดท ำ 

๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
  ๑.๑  นายพีรวัตร จันทกูล         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  นางนฤมนต์     รัตนเสถียร      กรรมการ 
  ๑.๘  นางชุลีพร             หม่องอิน       กรรมการ 
  ๑.๙  นางสกุลดารา กองแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๐ นางสาวสุดสงวน     แสงก้อน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน        
  ๒.๑ นายเสนาะ  อั้งเอย   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางสกุลดารา กองแก้ว 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  นางค าสอน โสมทิพย์ กรรมการ 
  ๒.๑๙  นางนฤมนต์  รัตนเสถียร                       กรรมการ 
  ๒.๒๐  นายพุฒิพัฒน ์ วงศ์วิริยชาติ กรรมการ 
  ๒.๒๑  นางวงษ์รัตน ์ เพชรบูรณ์ กรรมการ 
  ๒.๒๒  นางสาวสกุณา      แก้วทะ กรรมการ 



๙๒ 
 

  ๒.๒๓  นางอรัญญา  ลาดเลา กรรมการ 
  ๒.๒๔  นางสาวสุดสงวน แสงก้อน กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒๕  นางนิตยา  แก่นนาค กรรมการและผู่วยเลขานุการ 

 



๙๓ 
 

 


