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รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑ 

บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 ปีการศกึษา  2562     โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ได้ด าเนินงานด้านการระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2562 และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา และ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นร่วมกันเพื่อพิจารณาและก าหนดเป็นมาตรฐานสถานศึกษา 
ก าหนดค่าเป้าหมาย และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

2. ก าหนดวิธีการพัฒนา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา  

3. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีโดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและจัดกระบวนการเรียนการสอนโดย 
บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5. จัดให้มีการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากการขับเคล่ือนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยประเมินผลการติดตามตรวจสอบตามระบบประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ปรากฏดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับ ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่า โรงเรียนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้
ประสบผลส าเร็จส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และมีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสามารถของนักเรียนในการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาเพื่อ
การส่ือสาร การคิดค านวณ การวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ผ่านตามเกณฑ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับดี และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในระดับดีเลิศ อีกท้ังคะแนนผลการสอบระดับชาติ ในปีการศึกษา 2562 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น ร้อยละ 2.18  ส่วนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  นักเรียนสามารถท าคะแนนผล
การสอบระดับชาติสูงขึ้น ในรายวิชาสังคมศึกษา ต่อเนื่อง 3 ปี นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันความสามารถทางวิชาการท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาจนถึงระดับชาติ โดยเฉพาะการประกวด
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ โครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I - New Gen Award 2020) ในงาน
“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
ทองระดับชาติต่อเนื่องทุกปี 

  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินจากพฤติกรรมนักเรียนท่ีรู้จักการวางแผนสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมท้ังสามารถวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะได้ 
รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน  



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒ 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย เป็นผู้น าด้านสภาเด็ก มีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพกาย เล่นกีฬา ออกก าลังกายป้องกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และรู้จักหลีกเล่ียงจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง ส่งผลให้สุขภาพจิตดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะทางกาย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสส. 

ความส าเร็จและความภาคภูมิใจเกิดขึ้นจาก การบริหารจัดการโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและมีความริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  
มีการติดตามนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการใช้งานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  จากกระบวนการบริหารและการ
จัดการ    ส่งผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรครูในการพัฒนาวิชาชีพ สามารถ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้จากส่ือ
หลายประเภท เช่น ส่ือเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน มีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอนและจากการท่ีครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน ได้น าผลงานวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน นอกจากนี้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเข้าสู่เวทีการแข่งขันจนได้รับรางวัล ระดับเขต
พื้นท่ี ระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน  
           1.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
           1.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  แผนการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
           1.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  แผนการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
           1.4 แผนปฏิบัติงานท่ี 4  แผนการพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม         
                 (One Innovation and Project in Classroom: OIPC) 

1.5 แผนปฏิบัติงานท่ี 5  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
1.6 แผนปฏิบัติงานท่ี 6 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมและ

ชุนชนทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  (PLC) 
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๓ 

ค าน า 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   
ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์   ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้  
จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

       
 
 
(นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร) 

        ผู้อ านายการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 
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๔ 

สารบัญ 
 
  เร่ือง                                                                                                     หน้า 
  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                                  1 
  ค าน า                      3 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                  5 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
             ข้อมูลท่ัวไป  
             ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
             ข้อมูลนักเรียน 
             ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
             ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
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๕ 

                                    การให้ความเหน็ชอบ 
รายงานการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจ าปกีารศึกษา  2562 

ของโรงเรยีนกาญจนดิษฐ์ 

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

  ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ครั้งท่ี 1 / 2563  
เมื่อวันท่ี 29 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์  แล้ว     

 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
  

       (ลงช่ือ)  ...................................................... 
                     (นายพรชัย  ปลอดจินดา) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

             โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 
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๖ 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์  ต้ังอยู่เลขท่ี  1  หมู่ท่ี 2  ต าบลกะแดะ  อ าเภอกาญจนดิษฐ์         
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84160  โทรศัพท์ 077-379034   โทรสาร 077-379034    
e-mail Kandit54@hotmail.com website www.kcnd.ac.th 
    1.2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    1.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
    1.4 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    
    1.5 เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตบริการ ดังนี้ 

 หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
1        บ้านดอนกาย ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
2        ชุมชนบ้านดอนยา ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
1        ชุมชนบ้านกะแดะ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
3        ชุมชนบ้านบัวท้อน ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
4        ชุมชนบ้านนาตรอก ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
5        ชุมชนบ้านพ่วง ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
8        ชุมชนบ้านหนองสวน ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
2        บ้านท่าเสาเภา ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
4        บ้านนาเหนือ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
5        บ้านพ่วง ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
9        บ้านหนองเปล ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  

      1.6 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
รายการ จ านวน 

อาคารเรียน 3  หลัง 
อาคารเรียนช่ัวคราว 4 หลัง 
อาคารอเนกประสงค์   หอประชุม 1  หลัง 
อาคารอเนกประสงค์   โรงอาหาร 500 ท่ีนั่ง 1  หลัง 
อาคารอเนกประสงค์   โรงฝึกงาน 2 หลัง 
บ้านพักครู 6  หลัง 
บ้านพักภารโรง 1 หลัง 
ส้วม 4  หลัง 
สนามฟุตบอล 1 สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล  2  สนาม 
สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
ลานเอนกประสงค์ 1 ลาน 

mailto:Kandit54@hotmail.com
http://www.kcnd.ac.th/
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๗ 

 
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 

 
 

รูป “มือท้ังสองประคองเทียนอยู่ในเสมาธรรมจักร” 

ปรัชญา 

“โชติ ธีปฺ อนฺ ธ โสปโต เสย โย” 

พึงจุดไฟให้ส่องแสงดีกว่าแช่งความมืด 

คติพจน์ 
รักเกียรติศักดิ์ศรีดีและเก่ง 

ค าขวัญ 

มุ่งวิชา  รู้หน้าท่ี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

สีประจ าโรงเรียน 

ฟ้า –  น้ าเงิน  หมายถึง ความก้าวหน้ามั่นคง 

อักษรย่อของโรงเรียน  

ก.ด. 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

ภายในปี 2565  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

          อัตลักษณ์ 
   สุภาพนอบน้อม รู้ออมมัธยัสถ์  ร้อยรัดร่วมใจ  ใฝ่รักษ์สะอาด 

          เอกลักษณ์ 
   ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 

     พันธกิจ (Mission) 
     1. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก  
           2. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           3. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิต และ    
                   จิตสาธารณะ           
  4. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน            
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๘ 

  5. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวส่ิงเสพติดและ                 
                   อบายมุข  
  6. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ 

 เป้าประสงค์ (Goals)  
     1. ผู้เรียน มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551            

 2. ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก  
               3. ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
               4. ครู มีความสามารถ ส่ือสารอย่างน้อย 2 ภาษา  
               5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิ ปัญญา  
                   ท้องถิ่น  
               6. ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
               7. ครู มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
               8. ครูมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
               9. ผู้เรียน เป็นผู้มี สัมมาคารวะและมีคุณธรรมด้านการประหยัดและรู้จักออม  
               10. ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักการห่างไกลยา เสพติดและอบายมุข  
               11. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการบริหารจัดการ 
 
2.  ข้อมูลครูและบุคลากรสถานศึกษา 
      2.1  จ านวนครูและบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

เจ้าหน้าที่
อื่น ๆ 

ปีการศึกษา 2562 1 29 1 2 3 1 3 
 
จ าแนกตามต าแหน่ง/วิทยฐานะ/เพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ 
จ านวนข้าราชการครู 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ค.ศ.3  1 1 
ครู ครูช านาญการพิเศษ ค.ศ.3 3 3 6 
ครู ครูช านาญการ ค.ศ.2 3 9 12 
ครู ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 1 5 6 
ครู   1 4 5 

                                    รวม 8 22 30 
 
    2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
  จ านวน 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 
- 4 25 1 
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๙ 

 
   2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่ละ

สาขาวิชา (ชม./ สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 3 17 
3. คณิตศาสตร์ 3 18 
4. วิทยาศาสตร์ 5 16 
5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 13 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 16 
7. ศิลปะ 2 12 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 12 
9.ภาษาต่างประเทศ  4 18 
10.แนะแนว 1 20 
11.บรรณารักษ์ 1 13 

รวม 30 16 
 
  * หมายเหตุ ยังไม่รวมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชุมนุม  ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู ้
  
  2.4   ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร  
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๑๐ 

3.ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา2562  (ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2563) 
  

 
 
รวมนักเรียนทั้งหมด  536  คน นักเรียนชาย  254  คน นักเรียนหญิง  282  คน 
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๑๑ 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ๔.๑ กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ ๓   
                ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๑๒ 

๔.๒  กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  
      ในระดับ ๓ ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2  

ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 ปีการศึกษา 2560-2562 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 45.54 49.89 74.40 
คณิตศาสตร์ 25.91 24.03 46.36 
วิทยาศาสตร์ 32.18 52.32 73.05 
สังคมศึกษา 49.90 50.02 63.68 
สุขศึกษา 74.15 73.57 88.22 
ศิลปะ 73.59 71.55 86.91 
การงานอาชีพ 76.15 80.00 88.68 
ภาษาต่างประเทศ 15.02 19.51 35.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๓ 

4.3  กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมในระดับ ๓  ขึ้นไป 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562ระดับ 3  ขึ้นไป ได้ร้อยละ 53.28 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๔ 

4.4  กราฟเปรียบเทียบแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมในระดับ ๓  
       ขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ปีการศึกษา ๒๕๖0-2562 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๕ 

๔.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
              ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทุกรายวิชา ผลการทดสอบต่ ากว่าระดับประเทศ 

             ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกรายวิชา ผลการทดสอบต่ ากว่าระดับประเทศ 

 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๖ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 
จากกราฟแสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วิชาภาษาอังกฤษ มีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยในปีการศึกษา 2562 สูงกว่า ปีการศึกษา 2561  ร้อยละ 2.18 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ประจ าปีการศึกษา๒๕60 – ๒๕62 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
วิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3  ป ี

 

 

 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๗ 

 ๔.๖ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  ๔.7 เปรียบเทยีบการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายชั้น ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๘ 

๔.8  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

   จากกราฟแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 
5) ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
        5.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จ านวนคร้ัง/ปี) 
ห้องสมุด 1,878 
ห้องวิทยาศาสตร์ 100 
ห้องคอมพิวเตอร์  1 180 
ห้องคอมพิวเตอร์  2 180 
ห้องคอมพิวเตอร์  3 180 
ห้องอาเซียน 130 
ห้องดนตรี 200 
ห้องนาฏศิลป์ 200 
ห้องประวัติศาสตร์ 40 
แปลงเกษตร 40 
ห้องช่าง 40 
ห้องพลานามัย 300 
ห้องศิลปะ 40 
ห้องคณิตศาสตร์ 300 

 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๙ 

     5.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จ านวนคร้ัง/ปี) 

ชุมชนคนต้นน้ า  บ้านต้นไม้ร้อยหวัน  จังหวัดพัทลุง 1 
นาโปแก  จังหวัดพัทลุง 1 
วัดมหาธาตุวชิรมงคล  จังหวัดกระบี่ 1 
สุสานหอย  75 ล้านปี    จังหวัดกระบี่ 1 
ชุมชนบ้านเกาะกลาง  จังหวัดกระบี่ 1 
ชายทะเลปากกะแดะ   อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 
วัดคูหา อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา 1 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดสงขลา 1 
หาดแหลมสมิหลาจังหวัดสงขลา 1 
วัดเขาพระนิ่ม อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 1 
วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 
วัดดอนยา อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 
6) ข้อมูลงบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณท้ังส้ิน 
3,692,660 บาท ซึ่งสามารถจ าแนก ได้ดังนี้ (ตามข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562) 

งบประมาณ ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

จ านวนงบ 
ประมาณ/คน 

(บาท) 

รวมเป็น 
งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณอุดหนุน 
 

ม.ต้น 397 3,500 1,389,500 

ม.ปลาย 136 3,800 516,800 

รวม 533  1,906,300 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ม.ต้น 397 880 349,360 

ม.ปลาย 136 950 129,200 

รวม 533  478,560 

งบประมาณ: รายได้สถานศึกษา 

รายได้สถานศึกษา จ านวน (คน) 
จ านวนเงิน/คน 

(บาท) 
รวมเป็นงบประมาณ 

(บาท) 

ค่าจ้างครู 533 800 426,400 

ค่าจ้างบุคลากร 533 600 319,800 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 533 600 319,800 

รวม 1,066,000 

                                    รวมทั้งสิ้น     3,450,860 บาท 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๐ 

รายละเอียดการบริหารงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2562 
1.  องค์ประกอบความจ าเป็นขั้นพื้นฐานจ านวนทั้งสิ้น 1,481,690 บาท 
 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
                     -  วารสารโรงเรียน       70,000* 

  -  ประกันชีวิต        63,960*  
  -  ถ่ายเอกสาร        40,000 
  -  ค่าเช่าคอมพิวเตอร์       392,000 
 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (อ้างอิงจากยอดช าระในปีการศึกษา 2561)     
  - ค่าไฟฟ้า             332,095.60 
  - ค่าน้ าประปา        4,779.69 
  - ค่าโทรศัพท์        5,839.91 
  - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต              50,974.80 
 1.3 ค่าจ้าง 
  - ครูอัตราจ้าง        396,000 
  - เจ้าหน้าท่ีธุรการ                    84,000 
  - เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย+นักการภารโรง     216,000 
            *ใช้เงินงบประมาณรายได้สถานศึกษาจากการเรียกเก็บผู้ปกครองซึ่งได้รับอนุญาตจากส านักเขตพืน้ท่ี  
            การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  
2.  องค์ประกอบภาระงาน     

งบประมาณงบบริหารจัดการ 1,969,170 บาท ในองค์ประกอบนี้ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ได้จัดท าเป็น
โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1. งบส ารองจ่าย 10%     จ านวนทั้งสิ้น   196,917 บาท 
2. พัสดุกลาง 10%    จ านวนทั้งสิ้น   196,917  บาท 
3. งบประมาณทั้งหมดที่ใช้จริงในโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น   1,575,336 บาท 

                                                          รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น    3,450,860 บาท 
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน 

กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน สัดส่วน (ร้อยละ) คิดเป็นเงิน (บาท) 

บริหารงานวิชาการ 60 945,201.6 
บุคคล 15 236,300.4 

บริหารทั่วไป 15 236,300.4 

กิจการนักเรียน 5 78,766.8 

แผนงานและงบประมาณ 5 78,766.8 
รวม 100 1,575,336 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๑ 

3. งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่รายงาน)  
ล าดับที่ โครงการ กิจกรรม 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9 
2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 8 
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 18 
4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6 
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 
6 โครงการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสอน 17 
7 โครงการกระบวนการจัดการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 5 
8 โครงการการจัดการงานแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพภายใน 2 
9 โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 

10 โครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการอ่าน 8 
11 โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 11 

รวม   11  โครงการ   88  กิจกรรม 
  
 7) ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมือง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด  
โรงเรียนอนุบาลเอกชน อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าสวน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีชักพระ 
          2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน อาชีพหลัก คือ ท าสวน ประมง ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ประมาณ 30,000 บาท /ป ี
         3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานท่ีท่องเท่ียว ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกันการคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน อยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๒ 

8)  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
      8.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท / ช่ือผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผู้บริหาร 

นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร -ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี 2562 
-ผู้บริหารดีเด่น อ าเภอกาญจนดิษฐ์  
ประจ าปี 2563 

-สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
-ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

ครูและบุคลากร 
1. นายอุดม  พุ่มมณี  
2. นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี 
3. นายอิทธิฤทธิ์  วรรณโร 
4. นางวิจิตรา จินตนพันธ ์
5. นางสาวซาฝีน๊ะ  แอหลัง 
6. นางสาวภัทรดา  คงสุด 

ครูที่ปรึกษา  
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ 
- เครื่องแกะเมล็ด ตัด อัด 3 in 1  
- อุปกรณ์เก็บ ตัด ห่อผลไม้ 3 in 1  
- เครื่องกะเทาะ แกะ ขูด บด 5 in 1 

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
โครงการ Thailand New Gen 
Inventors Award (I - New Gen 
Award 2020) ในงาน“วนันัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ(วช) 

1.  นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี 
2. นางสาวซาฝีน๊ะ  แอหลัง 

ครูที่ปรึกษา  
รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ 
- เครื่องอัดอากาศจากคอมเพรสเซอร์แอร์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
จัดโดย สพฐ. 1.  นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี 

2. นางสาวภัทรดา  คงสุด 
ครูที่ปรึกษา  
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 
- เครื่องแกะเมล็ด ตัด อัด 3 in 1 

1.  นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี 
2. นางสาวซาฝีน๊ะ  แอหลัง 

ครูที่ปรึกษา  
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 
- เครื่องกะเทาะ แกะ ขูด บด 5 in 1 

1. นายอิทธิฤทธิ์  วรรณโร 
2. นางวิจิตรา จินตนพันธ ์

ครูที่ปรึกษา  
รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ- อุปกรณ์เก็บ 
ตัด ห่อ 

1. นางวิจิตรา จินตนพันธ ์ รางวัลครูผู้พัฒนาตนเอง  
ได้เล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

สมาคมครูอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวซาฝีน๊ะ  แอหลัง รางวัล ครูดีเด่น 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๓ 

ประเภท / ช่ือผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครูและบุคลากร/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1.นางนนทยา  ธรรมธวัช 
2.นางสาวมยุรี แซ่ล้ี 
3.นางสาวพนิดา  รัตนรัตน์ 

คุณครผูู้ฝึกซ้อม นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

1.นายเสวก โภคากรณ์ 
2.นางสาวนันทมน สถิตเสถียร 
3.นางสาวพิทยาพร กลางเบิด 

คุณครผูู้ฝึกซ้อม นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

1.นางชลันฎา  ทองสีสุข 
2.นางนิภาวรรณ  ปลอดจินดา 
3.นางชฎาภรณ์  
4.นางสาวรติรัตน์  เมฆเสน 

คุณครผูู้ฝึกซ้อม นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

1.นายอุดม  พุ่มมณี  
2.นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี 
3.นายอิทธิฤทธิ์  วรรณโร 
4.นางวิจิตรา จินตนพันธ ์
5.นางสาวซาฝีน๊ะ  แอหลัง 
6.นางสาวภัทรดา  คงสุด 

คุณครผูู้ฝึกซ้อม นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวพรยมล    แก้วออด คุณครผูู้ฝึกซ้อม นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นายอุดม  พุ่มมณี 
นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี 
นางกัลยาณี  สมจิตร 
นายอัจฉริยะ  นิ่งราว ี

คุณครผูู้ฝึกซ้อม นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ศิลปะ-ทัศนศิลป-์ดนตรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสุพรนิตย์    อนุรักษ์ล้ิมสกุล
นางสาวปัญญาพร    จันทร์พัฒน ์

คุณครผูู้ฝึกซ้อม นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นายศิริพงค์    บุญน า 
นายเนติพงศ์    อินทร์ทอง 
นายนราเดช    ชูแสงศรี 

 

คุณครผูู้ฝึกซ้อม นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวสุภารัตน์  สุรัตนพราหมณ์ ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๔ 

ประเภท / ช่ือผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครูและบุคลากร/ระดับโรงเรียน 

นางสาวมยุรี แซ่ล้ี การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสาวพนิดา  รัตนรัตน์ การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสาวสุภารัตน์ สุรัตนพราหมณ์ การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสาวซาฝีน๊ะ  แอหลัง การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสาวอาภากร  สุวรรณมณี การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสาวนิลาวัลย์ ทิพย์รวย การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสาวพิทยาพร  กลางเบิด การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสาวนันทมน  สถิตเสถียร การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสาวภัทรดา  คงสุด การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 
 
 
 
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕ 

ประเภท / ช่ือผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครูและบุคลากร/ระดับโรงเรียน 

นางสาวอมรรัตน์  สิทธิเดช การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสาวปัญญาพร  จันทร์พัฒน ์ การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางสุพรนิตย์ อนุรักษ์ล้ิมสกุล การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นางวิจิตรา จินตนพันธ ์ การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นายอิทธิฤทธิ์  วรรณโร การน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกิจกรรมเปิด บ้านวิชาการ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ “ KD Open House “ 
ประจ าปี การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

นักเรียน 
รางวัลระดับประเทศ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
1. นายบุณยวัฒน์  จันทรภักดี 
2. นายธัญรักษณ์  ซุ่นหิรัญ 
3. นายสรยุทธ์  ทับเมือง 
4. น.ส.วริศรา บุญศิริ  
5. น.ส.รัตน์ชพร  นพคุณ 

-รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ 
- เครื่องกะเทาะ แกะ ขูด บด 5 in 1 

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
โครงการ Thailand New Gen 
Inventors Award (I - New 
Gen Award 2020) ในงาน 

“วันนกัประดิษฐ์” ประจ าปี 
2563 จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช) 

1. นายชนกันต์ เกตกินทะ 
2. นายเศรษฐพงษ์ นวลวัฒน ์
3. นายต้นตระกูล ประดู่ยศ 
4. น.ส.กิตติพักตร์ ชัยจันทร์ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ 
- เครื่องแกะเมล็ด ตัด อัด 3 in 1  
 

1. นายบุณยวัฒน์  จันทรภักดี 
2. น.ส.บัณฑิตา หีตหนู  
3. น.ส.เบญจพร  กลิ่นหมี 
4. น.ส.ศุภมณี หีตหนู  
5. น.ส.รุ่งนภา ศรีจันทร์เทพ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ 
- อุปกรณ์เก็บ ตัด ห่อผลไม้ 3 in 1  
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๖ 

ประเภท / ช่ือผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลระดับภาค/ระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.  ด.ช.กรวิชญ์ มีทองใส 
2. ด.ช.สิทธินัน ไทยเมือง 
 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ 
การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69ประจ าปี

การศึกษา 2562 จัดโดย สพฐ. 
1.  ด.ญ.แพรวพราว ชีว ี
2. ด.ญ.ธนพร โทนจินดา 
3. ด.ช.นันทภพ ล้ิมสุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 
การแข่งขนัโครงงานส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

1. นายบุณยวัฒน์ จันทรภักดี 
2. นายธัญรักษณ์  ซุ่นหิรัญ 
3. น.ส.วริศรา บุญศิริ  

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 
การแข่งขันโครงงานส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6   

1. น.ส.บัณฑิตา หีตหนู 
2. น.ส.เบญจพร กล่ินหม ี 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ 
การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  

รางวัลระดับเขตพื้นที่/นักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เด็กหญิงเกษรินทร์  ทุ่มแก้ว รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

เด็กชายวิธวินท์  นาคข า รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวโสรยา  มุ่งไหม รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวหทัยรัตน์  แก้วงาม รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/นักเรียน 

เด็กชายอัจฉริยะ  มากมี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
( ค า ค ม เ ดิ ม )  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม . ๑  – ม . ๓  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙   ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

เด็กหญิงภัทรวรรณ  เวชกุล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
( ค า ค ม เ ดิ ม )   ร ะ ดั บ ชั้ น  ม . ๑  – ม . ๓  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๗ 

ประเภท / ช่ือผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

รางวัลระดับเขตพื้นที่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/นักเรียน 

นางสาวเมธาวี สุขแดง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสี่สุภาพ(๔ บท)ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙   ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

นางสาวจิตราพร แจ้งเพชร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสี่สุภาพ(๔ บท)ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

นางสาววรกมล แพเพชร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ)ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งาน
ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น  ค รั้ ง ที่  ๖ ๙                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

เด็กหญิงมุ่นเกล้า  ช่วยสัน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวรรณกรรม พิจารณ์
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

นางสาวอาคิรา รัตนมูสิก รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานท านอก
เสนาะ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙                      ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

นางสาวกิตติพักตร์ ชัยจันทร์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี
ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้ง ท่ี ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

นางสาวพัฒนน์รี เมียนเพชร รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวรรณกรรม
พิ จ า ร ณ์  ร ะ ดั บ ช้ั น  ม . ๔  – ม . ๖  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนัก เรียน  ครั้ ง ท่ี  ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

นางสาวศศินา มะลิทิพย์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ร ะ ดับ ช้ัน  ม . ๔  – ม .๖  ง าน
ศิลปหัตถกรรมนัก เรียน  ครั้ ง ท่ี  ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

นางสาวบุณสิตา เกล้ียงสุวรรณ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย(ค าคมเดิม) ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
 
 
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๘ 

ประเภท / ช่ือผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

รางวัลระดับเขตพื้นที่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/นักเรียน 

เด็กหญิงเมทินี  สุรียพรรณ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับช้ัน ม.๑ – 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

เด็กหญิงจันทิมา  แซ่อุ่ย รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับช้ัน ม.๑ – 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
การศึกษา ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หมานพัฒน์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการเขียน
เรียงความ ระ ดับ ช้ัน ม.๑ – ม .๓  งาน
ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น  ค รั้ ง ท่ี  ๖ ๙                     
ปี ก า ร ศึก ษา  ๒ ๕๖ ๒   ร ะ ดับ เข ตพื้ น ท่ี
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

เด็กหญิงอทิญา  แดงเนื่อง รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือ
ส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ งาน
ศิลปหั ตถกร รมนั ก เ รี ยน  ครั้ ง ท่ี  ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/นักเรียน 
เด็กหญิง อัญญเรศ ยวงจันทร์ 
เด็กหญิง เจนนภา แสงสุวรรณ 
เด็กหญิง สิริกร ยกย่อง 
เด็กหญิง อรอนง แซ่ลี 
เด็กหญิง บัณฑิตา ส าลี 

 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

เด็กชาย ยศภัทร สีค า 
เด็กหญิง นารีรัตน์ พัดพรม 

รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๙ 

 

ประเภท / ช่ือผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวลักขณา    พลเย่ียม 
นางสาวพันธิสาข์    สวนกูล 
 
 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

เด็กชายนราทร   พรหมล่องลอย 
เด็กชายธีรนันทน์    นาคขาว 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นายณัฐวุฒิ    บุญเจริญ 
นางสาวสุภาวดี    หมิดยี 

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6       งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวณัฐธิดา    ฤทธานนท์ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันต่อศัพท์

ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)   ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียน 
เด็กหญิงสุพรรษา  อินทกรูด รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กิจกรรมการ

ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

เด็กหญิงเกววะลิน สอนทอง รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

เด็กหญิงนาฏอนงค์  สุทธิรักษ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

นางสาวกาญจนา  คงนวล รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียน 
นางสาวปิยฉัตร กุจันทร์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กิจกรรมการ

ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

นางสาวจุฑามณี  ชูภิรมย์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป-์ดนตรี 
นางสาวสุภาวรรณ  แดงนาวา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ 

ระดับชั้น ม. 4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

เด็กชายวีระชาติ  เผือกเดช รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน เขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม. 1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

นายวุฒินันท์  หนูใย รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน เขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม. 4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

เด็กชายระพีภัทร์  วัชรนนท์ศิริกุล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน วาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับชั้น ม. 1-3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

นางสาวสุรีพร  แซ่ลิ้ม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน วาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับชั้น ม. 4-6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนเดชากร 
เด็กหญิงฐานิดา  เกิดอนุ 
เด็กชายปัณณธร  ศรีรักษ ์
เด็กหญิงพรนภา  ประดิษฐมล 
เด็กชายศรันยวัฒน์  นุ้ยสิน 
เด็กชายศุภลักษณ์  สุขเกิด 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดวงสตริง 
ระดับชั้น ม. 1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

เด็กหญิงสุพภารัตน์  มีบุญมาก รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 

นางสาวศิริกาญจน์  อินทร์มา รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป-์ดนตรี 
เด็กหญิงพรนภา  ประดิษฐ์มล รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง

เพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 
 

นางสาวชนากานต์  รุ่งแดง รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น  
ม. 4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 11 
 

 

       8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 
1 
 

2 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์  
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ 
- เครื่องแกะเมล็ด ตัด อัด 3 in 1  
- อุปกรณ์เก็บ ตัด ห่อผลไม้ 3 in 1  
- เครื่องกะเทาะ แกะ ขูด บด 5 in 1 
 

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ โครงการ Thailand 
New Gen Inventors Award (I - New Gen 
Award 2020) ในงาน“วนันักประดิษฐ์” ประจ าปี 
2563 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓๒ 

9. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. เม่ือวันที่  19 – 21 มกราคม  พ.ศ. 2558 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    10.00 9.62 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.18 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.34 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.56 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผู้เรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.55 พอใช้ 
กลุ่มตังบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานทีว่่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานทีว่่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.89 ดีมาก 

รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ 83.94 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป        ใช่   ไม่ใช่ 
   มีตังบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 10 ตังบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่ 
   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓๓ 

หมายเหตุ   
ตามหนังสือของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ี มศ 0006/(ว)2345  

ลงวันท่ี  29  ตุลาคม  2558 เรื่องแจ้งผลการประเมินซ้ าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม โดยมีการปรับผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร สมศ.แล้วดังนี้  

1. แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้รับการรับรองจากต้นสังกัด  
2. ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
3. สถานศึกษาจะต้องมีผลคะแนนภาพรวมดังนี้ 

3.1 ผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
3.2 มีตัวบ่งช้ีอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี ท่ีมีระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งช้ี

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
3.3 ต้องไม่มีตัวบ่งช้ีใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรังปรุงเร่งด่วน 

 ท้ังนี้สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินซ้ า โดยตัวบ่งช้ีท่ี 5 ได้คะแนน 9.55 อยู่ระดับพอใช้  
ผลคะแนนรวม 83.94 ระดับคุณภาพดี 
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รวมท้ังมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนท่ีดีของสถานศึกษา มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
มีสัมมาคารวะ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ มีความซื่อสัตย์ มุ่งมานะในการเรียน ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความสนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังจากห้องสมุด และส่ือเทคโนโลยี สอดคล้องกับผลการด าเนินงานบรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา โดยจัดท าโครงการส่งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้านทักษะชีวิต  และโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเรียนในด้าน “สุภาพนอบน้อม รู้ออม
มัธยัสถ์ ร้อยรัดร่วมใจ ใฝ่รักษ์สะอาด” ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสุราษฎร์ธานี จากสภาเด็ก
และเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิจกรรม “พลังคิดสะกิดโลก” ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดโรงเรียนประหยัดพลังงาน” ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  1.2 สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาในด้าน “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม” โดยจัดท าโครงการ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3D และโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นท่ีก าหนด รวมท้ังมีผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษ คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมและพลังงาน และโครงการส่ งเสริมสุขภาวะท่ีดีและมี
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๓๔ 

สุนทรียภาพ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจากผลการด าเนินงานดังกล่าว
สามารถเป็นแบบอย่างในการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิด
ริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
มีระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ครอบคลุมภารกิจท้ัง 5 ฝ่ายงาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ  งานแผนงานและ
งบประมาณ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารท่ัวไป งานกิจการนักเรียน  ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
พร้อม ท้ังสถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ ห้องน้ า  โรงอาหาร สะอาด เป็นระเบียบร้อย  
สวยงาม มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนนักเรียนและอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
   2.2 สถานศึกษามีแผนการด าเนินงานประจ าปีตามมาตรฐานท่ีน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานโดยด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงานประจ าปี มีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาท้ัง 5 ด้าน 
 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ไม่มี 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาโดยต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไปถึงผู้เรียน
บางคนขาดทักษะการคิดเป็น ท าเป็น โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ไม่มี 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  ครูบางคนมีการจัดบรรยากาศ จัดเตรียมส่ือยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้เท่าท่ีควร รวมไปถึงขาด
การวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลใช้ในการสอนซ่อมเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  ไม่มี 
 โอกาส 
  1. การคมนาคมสะดวก มีถนนผ่านหน้าสถานศึกษาช่วยให้ผู้เรียนไป – มาได้ง่าย 
  2. สถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้หน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เทศบาลต าบล 
 อุปสรรค 
  1. ผู้ปกครองบางคนอยู่ห่างไกลท าให้ผู้เรียนไม่สะดวกในการเดินทาง ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก 
  2. ประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ า รายได้น้อยเนื่องจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น 
ยางพารามีราคาตกต่ า เป็นต้น 
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๓๕ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1.1 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ  
O – Net สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควรก าหนดนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในระดับองค์กร จัดท าแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการขับเคล่ือนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม โดยจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้หลากหลาย ท้ังนี้สถานศึกษาควรให้การสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เช่น การสนับสนุนให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ เหมาะสมและ
ทันสมัยให้มากขึ้น เป็นต้น 
  1.2 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้คิดเป็น ท าเป็น โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  โดยน าผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันศึกษาหาความรู้ในเรื่องท่ีสนใจ วางแผนเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน แล้วจึงจัดท าเป็น
รายงาน โครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและมีความสามารถด้าน
การคิดเพิ่มมากขึ้น 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ไม่มี 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  ครูควรจัดห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมและ
การใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้นสถานศึกษาควรสนับสนุนในการจัดหาส่ือท่ีทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนรู้
ของครู รวมไปถึงควรวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   ไม่มี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีกิจกรรมค่ายคุณธรรม นิมนต์
พระมาเป็นวิทยากรสวดมนต์ท าวัตรนั่งสมาธิ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ท าความสะอาดวัด ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลโล่รางวัลเยาวชนคนดี  
ศรีสุราษฎร์ธานี จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ตอนที่ 2   
ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา 

 
1.ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
               โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน ผลการประเมิน สรุประดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
               1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
               1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ดี 
ดี 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ดีเลิศ 
 
การแปรผลระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ การแปรผลระดับคุณภาพ 
5     หมายถึง    ยอดเยี่ยม 
4     หมายถึง    ดีเลิศ 
3     หมายถึง    ดี 
2     หมายถึง   ปานกลาง 
1     หมายถึง   ก าลังพัฒนา 

สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 10  ข้ึนไป 
สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 6-9 
สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 2-5 
บรรลุค่าเป้าหมาย 
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กกระบวนการพัฒนา 
               โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่  “ ภายในปี 
2565  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีทักษะ
ชีวิต ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยจัดกิจกรรมใน
หลักสูตร  โดยมีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน ท้ังด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนองตามศักยภาพของ
ผู้เรียน รวมท้ังส้ิน  11 โครงการ 88  กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการ และมี
ทักษะการเรียนรู้การด ารงชีวิต   เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ  
เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายภาษา  รวมถึงการส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อยู่ในระดับดี ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
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            1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ

เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง การ
ลงมือปฏิบัติจริง การร่วมมือกันเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ
เน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ โรงเรียนได้ด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ  และสร้างนวัตกรรมจากกิจกรรมการเรียน การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ ได้ นอกจาก นี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ wifi  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้สะดวก 
รวดเร็ว การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้วยโครงงานอาชีพ ให้ผู้เรียน
ท า Portfolio เพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

 

           1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   โรงเรียนกาญจนดิษฐ์  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เช่น ผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  การสอบธรรม
ศึกษา กิจกรรมประกวดมารยาท กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน การเข้า
ร่วมพิธีทบทวนค าปฏิญาณตนและสวนสนาม ผู้เรียนทุกคน  มีสมุดบันทึกความดี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
กิจกรรมปฏิบัติตนตามศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติกิจกรรม จิตสาธารณะ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, 
ม.๔ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร การแข่งขันกีฬาสีภายใน  
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง มีการ
ติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหา โดยโรงเรียนใช้ระบบดูแลนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการคัดกรองนักเรียน และ
เยี่ยมบ้านนักเรียน จากใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้พบปัญหาของนักเรียนและสามารถแก้ปัญหา
นักเรียนได้ทันเวลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณะประโยชน์   
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   เช่น  
การสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์  การกีฬาประเภทต่าง ๆ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
มีการอบรมนักเรียนในคาบประชุมระดับ ห้องเรียนคุณภาพ  เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ร่วมกัน รณรงค์ให้
นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น
การปลูกป่า  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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2. ผลการด าเนินงาน 

              โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
     ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

สรุประดับ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 
1 ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 
1.1 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

 

1.1.1)  มีความสามารถในการอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับ 3 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
75 

 
80.59 

สูงกว่า
เป้าหมาย ดี 

1.1.2)  มีความสามารถในการอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสารอังกฤษ ภาษาจีน อยู่ใน 
ระดับ  3  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

50 53.17 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
 

ดี 

1.1.3)  มีความสามารถในการคิดค านวณ 
อยู่ในระดับ 3  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

70 75.00 
สูงกว่า

เป้าหมาย ดี 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
65 

 
68.84 

 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

 
ดี 
 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 75.93 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
 

ดีเลิศ 
 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

80 85.70 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
 

ดีเลิศ 
 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน ระดับ 2.5 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

65 65.77 
ตาม

เป้าหมาย ดี 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

85 91.48 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

 
1.2

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

80 85.63 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

 

2)ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 85 93.28 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

90 96.02 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

 
 4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ 

จิตสังคม 90 95.14 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ด้านคุณภาพผูเ้รียน 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ   
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จากตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลประเมินมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  ประเด็นท่ี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูง
กว่าเป้าหมาย  5  ประเด็นพิจารณา ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตาม
เป้าหมาย และประเด็นท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  สูงกว่าเป้าหมายท้ัง 4  ประเด็นพิจารณา 

 
 ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานท่ี 1/ประเด็นพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน 

รายประเด็น 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย  6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมาย 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมาย 
6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4  ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดี 
จากตารางที่  2 แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ท้ัง 10  ประเด็นพิจารณา  
ปีการศึกษา 2562 พบว่าผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าเป้าหมาย 9 ประเด็นพิจารณา และเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ประเด็นพิจารณา 
 

จากกระบวนการพัฒนานักเรียน   ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน เป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทย อยู่ในระดับดี  
การส่ือสารและการคิดค านวณ ผ่านตามเกณฑ์ของโรงเรียน  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระดับดีเลิศ มีการพัฒนาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียน  
มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ท้ังในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร  จนส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2562 เป็นไปตาม
เป้าหมาย นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนท่ีเข้าแข่งในเวทีต่าง ๆ ท้ังในระดับเขต และระดับประเทศ เช่น ผลการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค/ชาติ ปีการศึกษา 2562  ได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 
3  รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6   
นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ  เครื่องแกะ
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เมล็ด ตัด อัด 3 in 1, อุปกรณ์เก็บ ตัด ห่อผลไม้ 3 in 1  และ เครื่องกะเทาะ แกะ ขูด บด 5 in 1  จากการ
ประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ โครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I - New Gen Award 
2020) ในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 
นอกจากนี้จากการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพท าให้ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จบการศึกษาครบ 
ร้อยละ 100 และสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเข้าสู่การท างานในอาชีพต่างๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   จากโครงการต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชา ธิปไตย 
กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้  
จ าก ส่ื อ เ ท ค โ น โ ลยี ไ ด้ ด้ ว ย ตน เ อ ง ร ว ม ท้ั ง ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า แ น ก แ ย ก แ ย ะ ไ ด้  ร ว ม ท้ั ง รู้  
เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน ชุมชน  ผู้เรียน 
มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย  เป็นผู้น าด้านสภาเด็ก มีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพกาย เล่นกีฬา ออกก าลังกาย  
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และรู้จักหลีกเล่ียงจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง   ส่งผลให้สุขภาพจิตดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะ
ทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสส.  
 

 ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระดบัสถานศกึษา 
 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 

 
         จากกราฟแสดงให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2562 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป อยู่ที่  
ร้อยละ 65.77  ตามเป้าหมายของสถานศึกษาต้ังค่าเป้าหมายไว้ นักเรียนร้อยละ 65  ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 2.5 
ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 0.77  แสดงว่าผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นไม่มาก แต่เมื่อเปรียบเทียบจากปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับ 2 ที่ร้อยละ 75  แสดงให้เห็นว่าในปี 2562  ค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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3.จุดเด่น 
 จากการที่โรงเรียนมีแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเป้าหมาย  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมรองรับความแตกต่างและหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

4.จุดควรพัฒนา 
 1) พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา  ทุกระดับช้ันเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษา   และพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ให้มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET  ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          2) พัฒนาผู้เรียนด้านระเบียบวินัยในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ความมุ่งมานะในการเรียน การส่งเสริม
การอ่าน  ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ช่วยดูแลทรัพย์สมบัติของส่วนรวม ตลอดจนการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง การท าหน้าท่ีเป็นนักเรียนท่ีดีของครูและโรงเรียน และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
         3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม และสามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างเพิ่มข้ึน 
          4) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
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มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
     โรงเรียนกาญจนดิษฐ์  ได้มีการด าเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิเคราะห์ความ
ต้องการและความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นโยบายของต้นสังกัด สถานการณ์ท่ีการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมารายงานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และระดมความคิดของ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันท าSWOT analysis อันน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดรับกับแผนกลยุทธ์ และบริหารโครงการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวิเคราะห์ความต้องการท่ีจ าเป็นของแต่ละโครงการ  วิเคราะห์ต้นทุน 
ผลผลิต ใช้หลักการบริหารความเส่ียง(risk management) เพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลและมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินโครงการ มีการก ากับติดตาม เสนอผู้บริหารหลังจากด าเนินการโครงการ
เสร็จส้ิน   ใช้หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาบริหารจัดการทุกภาคส่วน โดยมีการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และประกาศใช้ไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทบทวนหลักสูตร ทุกปี มีการวางแผนด้านผู้เรียน การด าเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวทาง
วิชาชีพโดยส่งครูไปอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อขับเคล่ือนโรงเรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น  
มีการวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ อาคารสถานท่ี   ห้องแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์โรงเรียน ห้อง
ธนาคารโรงเรียน   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  ส่ือเทคโนโนโลยี
ท่ีหลากหลาย ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการรู้และมีความปลอดภัย ด้านงบประมาณ และจัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน  มีการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เช่น   การจัดหาทุนการศึกษา โดยได้รับความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่า วัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงพยาบาล สมาคมรถรับ - ส่ง
นักเรียน และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ  จนมีสัมพันธภาพท่ีดีแลความพึงพอใจกับชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง 
บุคลากรทางการศึกษา  มีการด าเนินการพัฒนาแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเสมอ 
 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ มีกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับผู้เรียน มีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยน้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทุกรายวิชา การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 คือ วิชาภาษาจีน 
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณภาพ และคุณธรรม  
 
2. ผลการด าเนินงาน 
            โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

80 
 

91.17 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 
 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

80 88.23 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80 
 

94.11 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

80 
 

97.05 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 
 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

80 
 

91.17 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 
 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการ เรียนรู ้

 
80 

 
91.17 

 

 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 
 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ระดับดีเลิศ 

 
จากตาราง ท่ี  3 แสดงผลการประเมินมาตรฐาน ท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
ปีการศึกษา 2562 พบว่ากระบวนการบริหารและการจัดการเป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดับดีเลิศ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 2/ประเด็นพิจารณา สรุปผลการประเมิน 

รายประเด็น 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย  6  ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
2.1การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สูงกว่าเป้าหมาย 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สูงกว่าเป้าหมาย 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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จากตาราง ท่ี 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
ปีการศึกษา 2562 พบว่า กระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็น โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีเลิศ 
 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์   มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการการพัฒนาของโรงเรียน ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีแผนการปฏิบัติการประจ าปี ท่ีตรงกับความต้องการและมาตรฐานของโรงเรียน มีกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ครูมีการจัดท า ไอดี เพลน   t - sar  รายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  รายงานรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีงานวิจัย
เพื่อพัฒนา   มีผังระบบการท างานของโรงเรียน และปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  มีบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมีความปลอดภัย  มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้า
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ มีการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ การศึกษาดูงานท้ังภายนอกและภายใน มีการจัดช่ัวโมงเพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาและมีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง และมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จนเป็นท่ียอมรับ
ของสาธารณชน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจกผู้ปกครอง 
ชุมชน ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและมีความ
ริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา มีการติดตามนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  จากกระบวนการบริหารและการจัดการ    ส่งผลให้ครูและบุคลากรในโร งเรียน
ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม
ในเรื่องอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ห้องปฎิบัติการต่าง ๆ ซึ่งจะสนองความพร้อมในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนครู 
และบุคลากร 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพมากขึ้น 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบ 
 3. พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ โดยจัดหา ส่ือการเรียนรู้ ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
และแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 4. กระบวนการนิเทศ ก ากับ และติดตาม รวมถึงการใช้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          5. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

1.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์   ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดย
เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ครูมีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อวางแผน
และด าเนินการเรียนการสอนตามวงจร PDCA   ครูมีการศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  Active Learning   การเรียนรู้
แบบโครงงาน  การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) สะเต็มศึกษา  การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง  การเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนและครูร่วมกันจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ จัดเตรียมส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมมีการน าส่ือทางเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนตามสภาพจริง และวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  มีการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีการติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียน
และผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจากนี้ครูต้องท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพร้อมท้ังรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปีละ 
2 ครั้ง ต่อผู้บริหาร  
 มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น เช่นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  กิจกรรมวัน Open House  การน้อม
น าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้ครูประจ าช้ัน และครูผู้สอน นักเรียน  เรียนรู้การบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ จัดบรรยากาศช้ันเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการมอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม  
มีจิตสาธารณะ  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
          มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  การนิเทศช้ันเรียน เพื่อให้
ได้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดคาบ PLC  ท้ังในระดับงานบริหาร
วิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูรวมครูอัตราจ้างที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน Id-plan T - Sar นิเทศการสอน   
      และวิจัยในชั้นเรียน 

รายการ วิทย์ คณิต 
ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
ต่างประ 

เทศ 

สังคม
ศึกษา 

สุข
ศึกษา 

ศิลปะ 
การ
งาน 

อาชีพ 
รวม 

แผนการสอน 5 4 4 4 5 1 2 4 29 
สื่อการสอน 5 4 4 4 5 1 2 4 29 
วิจัย 5 4 4 4 5 1 2 4 29 
Id-plan 5 4 4 5 5 1 2 4 30 
T-sar 5 4 4 5 5 2 2 4 31 
นิเทศการสอน 5 4 4 5 5 2 3 4 32 
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2. ผลการด าเนินการ 
 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจาณา ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายการประเมินมาตรฐานท่ี 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 

 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 88.23 
สูงกว่า

เป้าหมาย ดีเลิศ 
 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 91.17 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 
 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 80 85.29 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 
 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

80 88.23 

 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

ดีเลิศ 
 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

70 76.52 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 
 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
ดีเลิศ 

 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินเป็นสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น
พิจารณา  
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ตารางที่ 6   แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
 เป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 3/ประเด็นพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน 

รายประเด็น 
ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคญั ประกอบด้วย  5 ประเด็นพิจารณา ดีเลศิ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ สูงกว่าเป้าหมาย 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สูงกว่าเป้าหมาย 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
จากตารางท่ี 6 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินเป็นสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น
พิจารณา  

 
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์  มีนโยบายใหค้รูมี แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ

มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  มีการวิเคราะห์หลักสูตร มีการจัดท าข้อตกลงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  t-sar , ID-Plan เป็นรายบุคคล ระหว่าง ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
รองผู้อ านวยการงานบริหารวิชาการ และผู้อ านวยการ ตามล าดับ มีการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนและวิธีวัดการประเมินผลตามสภาพจริง ครูทุกคนจะได้รับการนิเทศการ
สอน จากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการส่งเสริมให้สร้างนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning มีการจัดอบรมให้ครูท าแผนการเรียนรู้จนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนได้ มีการ
เผยแพร่กิจกรรมและนวัตรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น  Webpage , Google form , kahoot  เป็นต้น ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานท่ี เช่นการน านักเรียนไปเรียนรู้แบบบูรณาการทุกช้ันเรียน  นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดช้ันเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพแวดล้อมความพร้อมท่ีจะด าเนินการจัดการเรียน
การสอน การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน  การสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรง การมอบทุนการศึกษา มอบ
เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนเรียนดี  นักเรียนท่ีมีจิตอาสา และนักเรียนท่ีท าความดี  ประพฤติดี รวมท้ังใช้ระบบ
ดูแลนักเรียนเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนท้ังด้านการเรียนและความประพฤติ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยและมี
ความสุขในการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้นักเรียนปรับผลการเรียนได้ตามศักยภาพของผู้เรียน  
 
3. จุดเด่น 
          ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้จากส่ือหลายประเภท เช่น ส่ือเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 
มีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง   ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น  Webpage , Google form , kahoot  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนการสอน  ครูมีวิธีการวัดผลท่ีหลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง   มีการนิเทศ
ครูผู้สอน และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อน าความรู้ ท่ีได้ไปพัฒนาและปรับปรุง  และจากการท่ีครูมี
ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ได้น าผลงานวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการ
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๔๘ 

จัดท าบันทึกพฤติกรรมและดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนมีความสุขใน
การเรียนและท ากิจกรรมนอกจากนี้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   และเข้าสู่เวทีการแข่งขันจนได้รับรางวัล ระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค
และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 อบรมพัฒนาให้ครูได้รับความรู้ด้านชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ Professional 
Learning Community (PLC) เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมและจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น และน าคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดแทรกในรายวิชาท่ีสอน 
 

3. แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
     สถานศึกษามีแผนพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1  ระดับ       
      1. แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  
           1.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
           1.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  แผนการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
           1.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  แผนการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
           1.4 แผนปฏิบัติงานท่ี 4  แผนการพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม         
                 (One Innovation and Project in Classroom: OIPC) 

1.5 แผนปฏิบัติงานท่ี 5  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
1.6 แผนปฏิบัติงานท่ี 6 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมและ

ชุนชนทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) 

      2. ความต้องการช่วยเหลือ 
           2.1 ห้องปฏิบัติการ  พร้อมอุปกรณ์ 
           2.2 งบประมาณ  วัสดุ   ครุภัณฑ์   ส่ือเทคโนโลยี   
           2.3 ครูในวิชาท่ีขาดแคลน เช่น คหกรรม  เกษตร งานช่าง วิทยาการค านวณ และออกแบบ
เทคโนโลยี 
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๔๙ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๕๐ 

 

 

ประกาศโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

               โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖2 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินภายในของสถานศึกษา  
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  29 มกราคม 2563 
 

 
 

                                                          (นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร)   
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 
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๕๑ 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน ระดบัด ี
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
          ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ดี 
 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน  
          ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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ค าสั่งโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 

ท่ี 183 / 2562 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

  ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545
ตามหมวดท่ี 6 ว่าด้วย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  แก้ไขเพิ่มเ ติมฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 
2561 บัญญัติให้สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ท้ังนี้ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน
และตัวบ่ง ช้ีเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้การด าเนินงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 เรียบร้อย จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ีวางแผนด าเนินงานประสานงานและให้ค าปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  1.1 นางสาวอมรรัตน์     โพธิ์เพชร  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายอุดม  พุ่มมณี             รองประธานกรรมการ   
  1.3 นางกัลยาณี           สมจิตร   กรรมการ  
  1.4 นางสุภาพร           ปานแดง   กรรมการ 
  1.5 นายอิทธิฤทธิ์ วรรณโร   กรรมการ    

1.6 นางนิภาวรรณ ปลอดจินดา  กรรมการและเลขานุการ       
1.7 นางสาวภัทรวดี       ศรีใหม่     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินการก าหนดค่าเป้าหมาย  มีหน้าท่ี ดังนี้  ศึกษามาตรฐานการศึกษา ก าหนด
เป้าหมายการศึกษา สร้างเครื่องมือ  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาประกอบด้วย 

มาตรฐานการศึกษาที่ 1 (คุณภาพของผู้เรียน) 
1. นางนิภาวรรณ ปลอดจินดา  ประธานกรรมการ 
2. นางกัลยาณี  สมจิตร   รองประธานกรรมการ 
3. นางชุติมณฑน ์ พุ่มมณี   กรรมการ 
4. นายศิริพงค์  บุญน า   กรรมการ 
5. นายเสวก  โภคากรณ์  กรรมการ 
6. นายสมร  เช่ือมกระโทก  กรรมการ 
7. นางนนทยา  ธรรมธวัช  กรรมการ 
8. นางชลันฎา  ทองสีทอง  กรรมการ   
9. นายประสิทธิ์  ยอดประเสริฐ  กรรมการ 
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๕๓ 

10. นางสาวนิลาวัลย์ ทิพย์รวย  กรรมการ  
11. นางวิจิตรา  จินตนพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสุพรนิตย ์ อนุรักษ์ล้ิมสกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรฐานการศึกษาที่ 2 (กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา) 
1. นายอุดม  พุ่มมณี   ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพร  ปานแดง   รองประธานกรรมการ 
3. นางกัลยาณี  สมจิตร   กรรมการ 
4. หัวหน้างาน/หัวหน้าระดับ   กรรมการ 
5. นายอิทธิฤทธิ์  วรรณโร   กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวนันทมน สถิตเสถียร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานการศึกษาที่ 3 (กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
1. นางชุติมณฑน์ พุ่มมณี   ประธานกรรมการ 
2. นายศิริพงค์             บุญน า   กรรมการ 
3. นายเสวก  โภคากรณ์  กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์  พรหมเจริญ  กรรมการ 
5. นางวิจิตรา             จินตนพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวพิทยาพร        กลางเบิด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการด าเนินการ เก็บข้อมูลแต่ละมาตรฐาน ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีวางไว้  มีหน้าท่ี  
 เก็บ รวบรวม ข้อมูล เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบท่ี 4)  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา          

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียน        
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1. นางนิภาวรรณ ปลอดจินดา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรยมล แก้วออด  รองประธานกรรมการ 

 3. นายสมร  เช่ือมกระโทก  กรรมการ 
 4. นางชุติมณฑน ์ พุ่มมณี   กรรมการ 
 6. นางนนทยา  ธรรมธวัช  กรรมการ 

  7. นางชลันฎา  ทองสีทอง  กรรมการ 
8. นายศิริพงค์  บุญน า   กรรมการ   

  9. นายประสิทธิ์  ยอดประเสริฐ  กรรมการ 
  10. นายเสวก  โภคากรณ์  กรรมการ 

11. นางสาวสุภารัตน์  สุรัตนพราหมณ์  กรรมการ 
12. นางสาวพิทยาพร กลางเบิด  กรรมการ 
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13. นางสุพรนิตย ์ อนุรักษ์ล้ิมสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
                     14. นางสาวปัญญาพร    จันทร์พัฒน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 
            1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
           2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
           3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. นางกัลยาณี  สมจิตร   ประธานกรรมการ 
2. นายอุดม  พุ่มมณี   รองประธานกรรมการ                     
3. นางอาจิณ  รัตนกาญจน ์  กรรมการ 
4. นางชฎาพร  พัฒนพลานนท์  กรรมการ 
5. นางอรวรรณ  วรรณศรี   กรรมการ 
6. นางสาวรติรัตน์ เมฆเสน   กรรมการ 
7. นางชลันฎา  ทองสีทอง  กรรมการ 
8. นางสาวมยุรี  แซ่ล้ี   กรรมการ 
9. นายอดิศักดิ์  พรหมเจริญ  กรรมการ 
10 นายอัจฉริยะ  นิ่งราว ี .   กรรมการ 
11. นางวิจิตรา  จินตนพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวพนิดา  รัตนรัตน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
            ประเด็นพิจารณา 
                     1.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                     2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

            3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                                  และทุกกลุ่มเป้าหมาย                       
                      4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
                      5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                                   คุณภาพ 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
    การเรียนรู้ 

1. นายอิทธิฤทธิ์  วรรณโร   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมร  เช่ือมกระโทก  กรรมการ 

  3. นายศิริพงค์  บุญน า   กรรมการ 
  4. นายประสิทธิ์  ยอดประเสริฐ  กรรมการ 

5. นางสาวซาฝีน๊ะ แอหลัง   กรรมการ 
6. นางสาวมยุรี  แซ่ล้ี   กรรมการ 
7. นางสาวนันทมน สถิตเสถียร  กรรมการ 
8. นางอรวรรณ  วรรณศรี   กรรมการ 
9. นางสาวสุภารัตน์ สุรัตนพราหมณ์  กรรมการ 
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10. นางสาวอาภากร สุวรรณมณี  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวภัทรดา คงสุด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 
            ประเด็นพิจารณา 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์     
    ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้                   
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
    จัดการเรียนรู้ 

                 1. นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี   ประธานกรรมการ 
 2. นายเสวก  โภคากรณ์  รองประธานกรรมการ 

        3. นายประสิทธิ์  ยอดประเสริฐ  กรรมการ 
 4. นางสาวรติรัตน์ เมฆเสน   กรรมการ 
 5. นายสมร  เช่ือมกระโทก  กรรมการ 
 6. นายศิริพงค์  บุญน า   กรรมการ 
 7. นางนนทยา  ธรรมธวัช  กรรมการ 

8. นายอุดม  พุ่มมณี   กรรมการ 
9. นางอรวรรณ  วรรณศรี   กรรมการ 
10. นางสาวพรยมล แก้วออด  กรรมการ 
11. นางสุภาพร  ปานแดง   กรรมการ 
12. นางอาจิณ  รัตนกาญจน์  กรรมการ 
13. นางอรพิน  สุวรรณรัฐ  กรรมการ         
14. นายอิทธิฤทธิ์  วรรณโร   กรรมการ 
15. นางกัลยาณ ี  สมจิตร   กรรมการ 
16. นางชฎาพร  พัฒนพลานนท์  กรรมการ          
17. นางชลัณฎา  ทองสีทอง  กรรมการ      
18. นางสาวภัทรวดี ศรีใหม่   กรรมการ 
19. นางสุพรนิตย์  อนุรักษ์ลิ้มสกุล  กรรมการ 
20. นางสาวสุภารัตน์ สุรัตน์พราหมณ์               กรรมการ 
21. นางสาวภัทรดา คงสุด                          กรรมการ 
22. นางสาวนันทมน      สถิตเถียร            กรรมการ 
23. นางสาวอาภากร สุวรรณมณ ี  กรรมการ 
24. นายอดิศักด์ิ  พรหมเจริญ  กรรมการ 
25. นางสาวพิทยาพร กลางเบิด  กรรมการ 
26.นายอัจฉริยะ  น่ิงราวี    กรรมการ 
27. นางสาวอมรรัตน์ สิทธิเดช   กรรมการ 
28. นางสาวพนิดา รัตนรัตน์   กรรมการ 
29. นางสาวนิลาวัลย ์ ทิพย์รวย   กรรมการ 
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30. นางวิจิตรา  จินตนพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
31. นางสาวมยุรี  แซ่ลี้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มีหน้าท่ี ประสานงานรวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกมาตรฐานมาวิเคราะห์ผลการประเมิน สรุปผล จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง  ร่ วม
ประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี สพฐ.ก าหนด ดูแลระบบบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานออนไลน์ ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวภัทรวดี ศรีใหม ่   ประธานกรรมการ 
4.2 นางสุพรนิตย์  อนุรักษ์ลิ้มสกุล  กรรมการ 
4.3 นางนันทกา  เครือพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 

 4.4 นางสาวปัญญาพร จันทร์พัฒน์                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
โรงเรียนละผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจะน ามาซึ่งความเจริญและการพัฒนาของโรงเรียนต่อไป 

 
  สั่ง   ณ  วันท่ี   30  ตุลาคม  พ.ศ.   2562 

      
                                 
                                                                  (นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๕๗ 

 
 
  

                                                                    
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                    
 
 
 
 
                                                   
    

ค าส่ังโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ค่าเป้าหมาย 

ภาพกิจกรรม   การศึกษาต่อ 



 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ ์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๕๘ 

 

อัตลักษณ ์

สุภาพนอบน้อม รู้ออมมัธยัสถ์  ร้อยรัดร่วมใจ  ใฝ่รักษ์สะอาด 


