
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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 ๑ 

ตอนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
   

 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่  ๒๙๙ 
หมู่ ๕  ถนนศาลายา-บางภาษี   ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ บนพ้ืนที่  ๒๒  ไร่  
ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนได้ดําเนินการประสานงานกับสํานักงานพระราชวัง  ขอที่ดินจากทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์  เพิ่มเติมอีกจํานวน  ๑๖  ไร่  ๙.๖๗  ตารางวา   โทรศัพท์  ๐-๓๔๒๙-๗๖๖๓ หรือ   
๐-๓๔๒๙-๗๖๖๕ หรือ ๐-๒๔๓๑-๓๖๑๔ และ โทรสาร  ๐๓๔-๒๙๗๖๖๔  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน E-mail: kanjana@kjn.ac.th website: www.kjn.ac.th 

เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมทั้งสิ้น ๖๖ ห้อง ดังนี้    
( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ )  ระดับชั้นละ ๑๒ ห้อง รวม ๓๖ ห้อง และ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ) ระดับชั้น
ละ ๑๐ ห้อง รวม ๓๐ ห้อง จังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ นครปฐม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ  เพชรบุรี    สมุทรสงคราม 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ถือกําเนิดขึ้นจาก

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีที่จะจัดสร้างโรงเรียนพระตําหนัก       
สวนกุหลาบมัธยมเพ่ือให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา   ในการรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน     
พระตําหนักสวนกุหลาบ  บุตรหลานข้าราชบริพาร  ทหาร  ตํารวจตระเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปใน
ท้องที่จังหวัดนครปฐมได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในท้องถิ่น
ภูมิภาค    
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 ๒ 

สํานักพระราชวังจึงได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวขึ้น   
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชดําริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐  ปี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนในเขต
การศึกษาต่าง ๆ อีก ๘ โรงเรียน  โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อ  ได้ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง  ๙  โรงเรียนนี้    
เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๘   ว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชทรงครองราชย์ครบ  ๕๐  ปี  แล้วมีชื่อจังหวัดต่อท้ายจึงได้ชื่อว่า “ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช  ทรงครองราชย์ครบ  ๕๐  ปี  จังหวัดนครปฐม”  ตําบล
ศาลายา  กิ่งอําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐมต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานมงคลนาม 
เมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘  ว่า  “ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม ” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียน
พร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์  เพื่อเป็นต้นไม้ประจําโรงเรียนเมื่อวันศุกร์ ที่  ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๘ 

ขณะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  กําลังก่อสร้างใน
สถานที่ตั้งดังกล่าว  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางราชการให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเป็น    
การชั่วคราว ณ บริเวณวัดไร่ขิง อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐมและเมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนบริเวณ
โรงเรียนในสถานที่ตั้งจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนจึงได้ดําเนินการย้ายสถานที่ทําการเมื่อต้นในปีการศึกษา  
๒๕๔๒  และดําเนินการมาจนถึงปจจจุบัน   
สีพระราชทานประจ าโรงเรียน  สีเหลือง-ม่วง 

สีเหลือง   เป็นสีประจําวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 สีม่วง   เป็นสีประจําวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
คติพจน์พระราชทาน ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย    ปจญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
ค าขวัญของโรงเรียน       รกัษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อํานวยการโรงเรียน 
   นายนพดล  เด่นดวง   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.)  สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๘๕๕๒๑  e-mail: noppadon_๒๕๐๐@hotmail.com  ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงปจจจุบัน  
  ๒)  รองผู้อํานวยการโรงเรียน  ๕  คน 
      ๒.๑ นางสาวสุญาดา  ศิริบูรพงศา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญาโท (กศ.ม.) สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์  ๐๘๙- ๘๑๑๙๕๑๕   E-mail : suyada.siri@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 
      ๒.๒ นายบุญฤทธิ์  วิชัย  วฒุิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์  ๐๘๔-๕๖๓๑๒๖๖  E-mail : boonritwichai@gmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ
     ๒.๓ นางผานิต  มาประเสริฐ    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  
โทรศัพท ์๐๘๗-๕๓๕๘๖๑๕  E-mail: phamitmaprasert๘@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๒.๔ นายวินัย  พึ่งคํา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญาตรี (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา โทรศัพท์  
๐๘๙- ๘๑๑๙๕๑๕   E-mail : vina_p@kjn.ac.th รับผิดชอบ กลุ่มบริหารบุคคล 
         ๒.๕ นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๗๐๘๒๕๒  E-mail E-mail : rabbit_oil@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารนโยบาย
และแผน 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ( ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน ) 
 ๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น …๒,๑๘๖……คน 
 ๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …๒,๒๘๓……คน   
 
จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๑๒ ๒๐๗ ๒๓๓ ๔๔๐ ๓๗ 

ม.๒ ๑๒ ๒๐๘ ๒๒๔ ๔๓๒ ๓๖ 

ม.๓ ๑๒ ๒๐๔ ๒๓๙ ๔๔๓ ๓๗ 

รวม ๓๖ ๖๑๙ ๖๙๖ ๑,๓๑๕ ๓๗ 

ม.๔ ๑๐ ๑๐๖ ๒๒๕ ๓๓๑ ๓๓ 

ม.๕ ๑๐ ๑๒๕ ๑๙๘ ๓๒๓ ๓๒ 

ม.๖ ๑๐ ๑๑๘ ๑๙๖ ๓๑๔ ๓๑ 

รวม ๓๐ ๓๔๙ ๖๑๙ ๙๖๘  

รวมทั้งหมด ๖๖ ๙๖๘ ๑,๓๑๕ ๒,๒๘๓  
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 ๓)  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…๒,๒๘๓……คน คิดเป็นร้อยละ…๑๐๐…. 
 ๔)  จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๒,๒๒๒  คนคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓ 
 ๕)  จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม…-..คน   คิดเป็นร้อยละ…-…... 
 ๖)  จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ……-.………คน   คิดเป็นร้อยละ…-…... 
 ๗)  จํานวนนักเรียนปจญญาเลิศ……………….……-………………..…คน   คิดเป็นร้อยละ….-….. 
 ๘)  จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-…คน   คิดเป็นร้อยละ…..-... 
 ๙)  จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจจุบัน) ……...-..…….คน   คิดเป็นร้อยละ……-…... 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน                         …………-……….คน   คิดเป็นร้อยละ……-.. 
 ๑๑) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น               ...........-....... คน   คิดเป็นร้อยละ……-.. 
 ๑๒) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ป.๖                 จํานวน........-............คน   คิดเป็นร้อยละ…-…..… 
   ม.๓               จํานวน...๔๓๒...คน  คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐.....   
   ม.๖               จํานวน....๓๑๒.....คน  คิดเป็นร้อยละ…๙๙.๓๖.... 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = …๑..: …๒๐..… (แยกตามระดับ) 
 ๑๔) จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๒,๒๘๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐….. 
 ๑๕) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   ……๒,๒๘๓……... คน   
คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐…..… 
 ๑๖) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ......๒,๒๘๓……….คน   
คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐..… 
 ๑๗) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา…๒,๒๘๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐….. 
 ๑๘) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ําเสมอ …๒,๒๘๓ คน  คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐….. 
 ๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกําหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา 
……๒,๒๘๓ คน  คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐….. 
 ๒๐) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา …๒,๒๘๓ คน  คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐…..…. 
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

       
ที่ 

ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

๑ นางศุภลักษณ์  รศัมีแจ่ม ๕๑ ๒๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๕ 
๘๐ 

๒ นางแสงจันทร์    หาญกล้า  ๕๑ ๒๖ ชํานาญการ ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๔ 
๑๐๑ 

๓ นางกมลรัตน์     เซ่งลอยเล่ือน ๔๗ ๒๕ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.๓ 

๑๖๘ 

๔ นางสาวดาวรุ่ง     เถียรทวี ๔๖ ๒๑ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
หลักสูตรและ

การนิเทศ 
ภาษาไทย 

ม.๓ 
๒๐๘ 

๕ นางสาวศิริพร     เอกอุ ๔๗ ๑๙ ชํานาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒ 
๑๒๐ 

๖ นางสาวศุภรา   ดีหะสิงห ์ ๔๗ ๒๒ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๖ 
๑๒๐ 

๗ นางรัตติยา     บุญศิร ิ ๔๕ ๒๑ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 
ม.๑,ม.๖ 

๔๐๐ 

๘ นางสาวกรรณิการ์ คําหอมกุล ๒๘ ๔ - ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒ 
๑๒๘ 

๙ นางสาวสุพัตรา  ไพบูลยว์ัฒนกิจ ๒๘ ๔ - ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑ 
๑๕๒ 

๑๐ นางสาวประกายกาญจน์ แดงมาดี ๒๖ ๒ - ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ม.๑,ม.๕ 

๓๖ 

๑๑ นางสาวเสาวนยี์ เลิศกมลวรรธน ์ ๓๑ ๓ - ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ม.๑,ม.๔ 

๘๐ 

๑๒ นางจุไรวรรณ   มาเบ้า ๕๗ ๓๓ ชํานาญการ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ 
ม.๑ 

๓๒๔ 

๑๓ นางมุกดา   พูลศร ี ๕๘ ๓๖ ชํานาญการ ศษ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 
ฝร่ังเศส 
ม.๔-๖ 

๑๑๐ 

๑๔ นางปริศนา  เสลาคณุ ๕๔ ๓๐ ชํานาญการ ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ 
ม.๔ 

๔๒ 

๑๕ นางลูกจันทร์   ภูวัฒนานนท์ ๕๐ ๒๓ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
อังกฤษ 
ม.๓ 

๑๑๒ 

๑๖ นางจารุพร   ลิขิตที่รุ่งเรือง ๕๒ ๒๔ ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ 
ม.๑,ม.๒ 

๙๖ 

๑๗ นายถิรายุ   ใหญ่เจริญยิ่ง ๕๑ ๒๘ ชํานาญการ ศศ.ม. 
ภาษาศาสตร์ 

ประยุกต ์
อังกฤษ 
ม.๖ 

๗๘ 

๑๘ นางสาวสมพิศ   บัวงาม ๕๔ ๒๘ ชํานาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ 
ม.๑,ม.๒ 

๕๖ 

๑๙ นางสาวดลพร    ปจนคํา ๖๐ ๓๘ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
อังกฤษ 
ม.๕,ม๒ 

๒๐ 

๒๐ นางวรรณวภิา    พฤฒิภากร ๕๕ ๓๓ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ 
ม.๕ 

๗๒ 

๒๑ นางสาววันดี    เมืองแก้วฟ้า ๓๙ ๙ - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ 
ม.๒ 

๑๒๐ 

๒๒ นางสาวสิรินทร์  ปานแม้น ๓๓ ๑๐ ชํานาญการ ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 

ในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 

อังกฤษ 
ม.๖ 

๑๓๖ 
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 ๖ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั

การพัฒนา/ปี 

๒๓ นางอิสรา    ธริญาต ิ ๓๐ ๕ - ศศ.ม. 
การสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีน ม.๔ ๙๖ 

๒๔ นางสาวณัชชารีย ์ร่มโพธิธ์ารทอง ๒๙ ๒ - ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส ฝร่ังเศส ม.๔ ๑๙๔ 

๒๕ นางสาวชญาดา    สุวรรณาลัย ๓๐ ๕ - ศษ.ม. 
การสอน
อังกฤษ 

อังกฤษ 
ม.๒ 

๘๐ 

๒๖ นางสาวสุภาพร    ศรีภุมมา ๓๗ ๑๐ ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ 

ม.๓ 
๔๐ 

๒๗ นางรัชนี    รัตนะ ๕๓ ๓๑ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
การสอน
อังกฤษ 

อังกฤษ 
ม.๖,ม.๔ 

๑๘๓ 

๒๘ นางสาวพรทิพา  ชิเดนทรีย ์ ๕๗ ๓๕ ชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
มัธยมศึกษา

(การสอนสังคม
ศึกษาศึกษา) 

สังคมศึกษา ม.๒ ๒๖๐ 

๒๙ นางสาวละเวง   ปราบราย ๕๑ ๒๓ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

ม.๖ 
๒๐ 

๓๐ นางจันทิรา     ผลวัฒนะ ๔๗ ๒๑ ชํานาญการ 
พิเศษ 

ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ม.๖ ๔๐ 

๓๑ นางสาวพิทยา     อึ้งบุญชู ๕๓ ๒๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
มัธยมศึกษา

(การสอนสังคม
ศึกษาศึกษา) 

สังคมศึกษา ม.๑ ๑๑๒ 

๓๒ นางสาวดวงขวัญ  รุจจนเวท ๕๖ ๒๑ ชํานาญการ กศ.บ. 
สังคมศึกษา

ศึกษา 
สังคมศึกษา ม.๓ ๒๐ 

๓๓ นางสาวสมพร    ปาริจฉัตต ์ ๕๗ ๒๖ ชํานาญการ ศษ.ม. 
การสอน 

สังคมศึกษา
ศึกษา 

สังคมศึกษา ม.๔ ๒๕๖ 

๓๔ นายหริณวิทย์    กนกศิลปธรรม ๓๑ ๓ - ศศ.ม. 
ศาสนา

เปรียบเทียบ 
สังคมศึกษา ม.๕ ๒๐ 

๓๕ นางสาวปิยะพร   มะลัยเถาว์ ๒๙ ๔ - ศศ.บ. 
สังคมศึกษา

ศึกษา 
IS ม.๑ ๕๔ 

๓๖ นางสาวภูษณิศา  รุ่งปลาทอง ๔๑ ๔ - ค.บ. 
สังคมศึกษา

ศึกษา 
สังคมศึกษา ม.๑ ๕๖ 

๓๗ นางญาติกร  มณีวงษ์ ๔๘ ๔ - ศศ.ม. 
การบริหาร

องค์กร 
สังคมศึกษา ม.๔ ๕๔ 

๓๘ นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง ๒๕ ๒ - ศษ.บ. 
สังคมศึกษา

ศึกษา 
สังคมศึกษา ม.๕ ๑๓ 

๓๙ นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์ ๓๒ ๓เดือน - ศศ.บ. 
รัฐประศาสน

ศาสตร์ 
สังคมศึกษา ม.๓,

ม.๕ 
๙๐ 

๔๐ นางสาววิมลรัตน์  ภูฆัง ๒๙ ๓เดือน - ค.บ. 
สังคมศึกษา

ศึกษา 
สังคมศึกษา ม.๓ ๒๔ 

๔๑ นายศักดา   ปานรักษา ๔๐ ๑๗ ชํานาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๕ 
๖๐ 

๔๒ นางพนัชกร     มีฤทธิ์ ๖๐ ๓๘ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๔ 
๗๘ 

๔๓ นางสาวดวงรัตน์  ประศาสน์วิทย์ ๕๗ ๒๕ ชํานาญการ 
พิเศษ 

ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๖ 
๒๐ 

๔๔ นางบุญนาค     พ่ึงคํา ๕๙ ๓๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๑ 
๗๒ 

๔๕ นางกมลชนก    ภาคภูม ิ ๔๗ ๒๖ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปร.ด. พัฒนศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.๕ 
๗๐ 
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 ๗ 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั

การพัฒนา/ปี 

๔๖ นางวิไลวรรณ    กลั่นเกษร ๔๕ ๒๔ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๓ 
๙๖ 

๔๗ นางสาวสาวิตรี   น้อยพิทักษ์ ๓๔ ๑๐ ชํานาญการ กศ.ม. การวิจยัฯ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๓ 
๒๘ 

๔๘ นางสาวสิตา       ดารา ๓๕ ๑๑ ชํานาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๔ 
๑๒๐ 

๔๙ นายดนัย           สุดจิตรจูล ๓๐ ๖ ชํานาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๒ ๒๐ 

๕๐ นายจิรากร        สําเร็จ ๓๗ ๖ ชํานาญการ กศ.ม. การวิจยัฯ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๔ 
๔๔ 

๕๑ นางสาวนงลักษณ์   เจริญผล ๔๐ ๖ ชํานาญการ ศษ.ม. 
นวัตกรรมและ

การจัดการ
เรียนรู ้

คณิตศาสตร์ 
ม.๒ 

๑๓๓ 

๕๒ นางสาวอรุโณทัย   ธัญญเจริญ ๓๖ ๗ - ศษ.ม. 
นวัตกรรมและ

การจัดการ
เรียนรู ้

คณิตศาสตร์ 
ม.๒ 

๙๘ 

๕๓ นางสาวกรวีณา     ศรีละพันธ์ ๓๕ ๕ - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๑ 
๔๘ 

๕๔ นายสงครามชัย    กลิ่นถือศีล ๓๖ ๑๑ - กศ.ม. 
การสอน

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.๕ ๑๐๔ 

๕๕ นางสาวชลธิชา     บํารุงกิจ ๓๕ ๔ - ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๑ ๘๖ 

๕๖ นางสาวพรวิมล  ศรีสังข ์ ๒๕ ๒เดือน - ค.บ. 
การศึกษา

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.๑ ๗๒ 

๕๗ นายเจตพล  ยอดทองดี ๒๔ ๑เดือน - ศษ.บ. 
คณิตศาสตร์ และ

คอมฯศึกษา 
คณิตศาสตร์ ม.๕ ๔๐ 

๕๘ นายสําเริง    อยู่ประจํา ๕๗ ๓๗ ชํานาญการ 
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 

ม.๖ 
๔๘ 

๕๙ นายวินัย     พึ่งคํา ๖๐ ๓๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๓ 
๑๐๔ 

๖๐ นายอุดม    เหลืองศิริธญัญา ๕๕ ๓๒ ชํานาญการ กศ.ม. ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ม.๔ 
๗๒ 

๖๑ นายวินัย    บุญชูส่ง ๕๓ ๒๗ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
เคมี ม.๔ ๒๐ 

๖๒ นายจินตพงศ์    จรดล ๕๑ ๒๙ ชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๑ 
๒๐ 

๖๓ นางสาวอริสา    ถุงทรัพย ์ ๕๖ ๒๖ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ชีววิทยา 

ม.๖ 
๔๘ 

๖๔ นางสุธาทิพย์     ผลไสว ๓๕ ๑๑ ชํานาญการ วท.ม. เคมีศึกษา เคมี ม.๖ ๖๐ 

๖๕ นางสาวชญาดา     สมไพบูลย์ ๔๘ ๒๒ ชํานาญการ 
พิเศษ 

ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
พลังงาน 

ม.๕ 
๗๖ 

๖๖ นายสุทธิศักดิ์   จันทร์ห้างหว้า ๓๘ ๑๖ ชํานาญการ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๔ ๑๗๖ 

๖๗ นางสาววลัยวรรณ   พูลสุขโข ๔๒ ๑๒ ชํานาญการ กศ.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๒ 
๘๔ 

๖๘ นางสาวปยิาภรณ์   ศิริยุวสมัย ๓๗ ๖ - วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๔ ๘๔ 
๖๙ นางพิมพ์ลภัส    อุ่นทรัพย์  ๓๔ ๖ - ค.ม. หลักสูตรฯ เคมี ม.๕ ๑๐๐ 

๗๐ นางจิรัสยา    นาคราช ๓๐ ๕ - วท.ม. ชีววิทยาศึกษา 
ชีววิทยา 

ม.๔ 
๒๐๐ 

๗๑ นางปิ่นแก้ว    กฤชแสงโชติ ๓๓ ๑๐ ชํานาญการ วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๕ ๕๕ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
ราชก
าร 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั

การพัฒนา/ปี 

๗๒ นางอรวรรณ   สระทองอยู ่ ๓๓ ๙ ชํานาญการ ศศ.ม. 
วิทยาศาสตร์

ศึกษา 
เคมี ม.๔ ๑๗๖ 

๗๓ นางสาวถิราพรรณ    ขําดวง ๒๙ ๔ - วท.ม. เคมีศึกษา เคมี ม.๔ ๑๒๐ 

๗๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงศริิพร สามเพช็รเจรญิ ๔๗ ๒๔ ชํานาญการ กศ.ม. พลศึกษา 
พลศึกษา 

ม.๒ 
๒๐ 

๗๕ นายอร่าม     มีทรัพย์อนันต ์ ๕๒ ๒๙ ชํานาญการ วท.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา 

ม.๖ 
๒๐ 

๗๖ นายชาญชัย   ชาญฤทธ์ิ ๕๑ ๒๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

วท.ม. 
วิทยาศาสตร์

การกีฬา 
พลศึกษา 

ม.๔ 
๑๐๔ 

๗๗ นางประไพพิศ   สือ่พุทธมนตรี ๕๘ ๓๗ ชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา 

ม.๑ 
๒๐ 

๗๘ นายบุญช่วย       ทองคุ้ม ๔๗ ๑๙ ชํานาญการ ศศ.บ. 
การฝึกและ
จัดการกีฬา 

พลศึกษา ม.๕ ๒๐ 

๗๙ นายเอกอุดม       ทองเกษม ๕๐ ๒๖ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

การงานฯ ม.๔ ๒๐ 

๘๐ นายสมศักดิ์      จันทร์หงษ์ ๕๗ ๓๖ ชํานาญการ 
ป.กศ.
สูง 

ช่างก่อสร้าง การงานฯ ม.๓ ๒๐ 

๘๑ นายธนู            อยู่สําราญ ๕๔ ๓๒ ชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. อุตสาหกรรม การงานฯ ม.๒ ๒๐ 

๘๒ นางสาววิไล    จิรมงคลการ ๕๗ ๓๓ ชํานาญการ
พิเศษ 

วท.บ. คหกรรมฯ การงานฯ ม.๕ ๓๒ 

๘๓ นางพชัรินทร์    งามมุข ๕๗ ๒๒ ชํานาญการ บธ.บ. การตลาด การงานฯ ม.๓ ๓๒ 

๘๔ นางสาวอรทัย เลศิวัฒนนนท์ ๕๔ ๒๖ ชํานาญการ 
พิเศษ 

บธ.บ. 
บริหารธุรกิจ 
(การเงินและ
การธนาคาร) 

การงานฯ ม.๓ ๕๙ 

๘๕ นางสาวปุณรดา   นิพิวรรณ ์ ๔๑ ๑๗ ชํานาญการ
พิเศษ 

วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๓ 
๖๐ 

๘๖ นางสาวอุษณีย์   น้อยศร ี ๓๙ ๑๖ ชํานาญการ วท.ม. 
เทคโนโลยี 

การจัดการฯ 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๓ 
๒๐๔ 

๘๗ นางสาวกัญภร    แสงมณ ี ๔๒ ๑๐ ชํานาญการ วท.ม. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๒ 

๔๘ 

๘๘ นายศุภกิตติ์    ดนุดิษฐ ์ ๓๗ ๗ - วท.บ. 
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมฯ 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๓ 
๒๐ 

๘๙ นางสาวอุมาวดี   วุฒินาม ๓๓ ๔ - ศศ.ม. 
การบริหารธุรกิจ 
คหกรรมศาสตร์ 

การงานฯ ม.๑ ๘๐ 

๙๐ นางสาววัชรินทร์   ศรีพุ่มไข ่ ๕๓ ๓๑ ชํานาญ 
การพิเศษ 

บธ.บ. 
การจัดการ

ทั่วไป 
เทคโนโลยีฯ 

ม.๑ 
๑๓๘ 

๙๑ นางสาวสุปรยีา เอี่ยมศรีทอง ๓๓ ๑ - บธ.บ. คอมฯธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑,ม.๖ 
๗๕ 

๙๒ นายศรันย์  จันทร์แดง ๒๔ ๑ - วท.บ. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ 
 ม.๒, ม.๓ 

๑๖ 

๙๓ นายขจรศักดิ์  โทรู้้ด ี ๒๓ ๑เดือน - ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑ 
๘ 

๙๔ นางสาวกรรณธิมา หวานช่ืน ๓๖ ๒ - ธม.บ. ธุรกิจ สังคมศึกษา ม.๑ ๒๐ 

๙๕ นายยุทธนา  จันนา ๓๗ ๓เดือน - ค.บ. 
อุตสาหกรรม

ศิลป์ 
การงานฯ ม.๒ ๗๒ 

๙๖ นายชัชวัสส์    วกสุดจิต ๔๓ ๒๐ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
นาฏศิลป ์

ม.๔ 
๒๐ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
ราชก
าร 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั

การพัฒนา/ปี 

๙๗ นางลัดดา   ศุภเศษสริ ิ ๕๒ ๓๑ ชํานาญการ 
พิเศษ 

ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ม.๑ ๒๐ 

๙๘ นายธนวรรธน ์  สว่างด ี ๕๓ ๒๘ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. 
มานุษย 

ดุริยางควิทยา 
ดนตรี ม.๓ ๗๘ 

๙๙ นายวิม    คงภาคเพียร ๕๒ ๒๘ ชํานาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ดนตรี ดนตรี ม.๒ ๒๐ 

๑๐๐ นางอิ่มใจ   ดีไสว ๕๑ ๒๘ ชํานาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
จิตวิทยา 

การแนะแนว 
แนะแนว 
ม.๔-๖ 

๓๔๒ 

๑๐๑ นางสาวอรินทรา อยู่หลาบ ๓๐ ๒ - ค.บ. 
จิตวิทยา 
แนะแนว 

แนะแนว 
ม.๑-๓ 

๒๐ 

 
 จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ..........๑๐๑......... คน คิดเป็นร้อยละ ...๑๐๐.......  

จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด ......๑๐๑..........คน คิดเปน็ร้อยละ ...๑๐๐...... 
 

  ครูพนักงานราชการ 
 

 

   ครูอัตราจ้าง   

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ ประสบการณ์

การสอน (ปี) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางนฤมล  อินทวี ๖๑ ๓๘ ค.ม. บริหาร
การศึกษา ฟิสิกส์ ม.๖ งบโรงเรียน 

๒ นายสิรินทร์  สุภัทรเกียรต ิ ๖๑ ๓๗ ศศ.ม. ภาษาเยอรมัน เยอรมัน ม.๔-ม.๖ งบโรงเรียน 
๓ นางสุภา    มิ่งเมือง ๖๒ ๓๖ วท.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๓ งบโรงเรียน 
๔ นายนัธวินทร์  คมขํา ๒๕ ๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๑ งบโรงเรียน 
๕ นางสาวสุภาวินี  ไชยวงษา ๒๔ ๑ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.๒ งบโรงเรียน 

๖ นางสาวพนิดา  กาฬภักด ี ๒๔ ๑ ค.บ. สังคมศึกษา
ศึกษา 

สังคมศึกษาศึกษา 
ม.๒ 

งบโรงเรียน 

๗ นางสาววันเพ็ญ  จันทร์สุทธิพันธุ์ ๓๔ ๑ ค.บ. สังคมศึกษา
ศึกษา 

สังคมศึกษาศึกษา 
ม.๓ 

งบโรงเรียน 

๘ นางสาวพรทิวา  สกุลทอง ๓๓ - ค.บ. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

สุขศึกษา,พลศึกษา 
ม.๓ 

งบโรงเรียน 

๙ นางสาวช่อทิพย์  ศักดิ์ปฏิฐา ๔๙ ๕ อบ. ภาษาฝร่ังเศส ฝรั่งเศส ม.๔-๖ งบประมาณ 

๑๐ นางสาวปุญญพัฒน์  เลิศวิรัตน ์ ๓๓ ๖ รปม. สังคมศึกษา
ศึกษา 

สังคมศึกษาศึกษา 
ม.๑ 

งบประมาณ 

๑๑ นางสาวอรรวี    จันทร์เจริญ ๒๕ ๓ ค.บ. สังคมศึกษา
ศึกษา 

สังคมศึกษาศึกษา 
ม.๒ 

งบโรงเรียน 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นายกมล   การกิจเจรญิ ๓๘ ๑๓ ค.บ. สังคมศึกษา
ศึกษา 

สังคมศึกษาศึกษา 
ม.๒ 

งบประมาณ 

๒ นางสาวพรรณวลี    ภู่พันธ ์ ๓๓ ๑๑ ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.๑ งบประมาณ 

๓ นางธมนต์ภัทร     ไชยสีหเสน ี ๕๒ ๗ ศศ.บ. นาฏศิลป์  นาฏศิลป์ ม.๖ งบประมาณ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐ 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) เดิมมีเนื้อท่ี ๒๒  ไร่   

     ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนได้ดําเนินการประสานงานกับสํานักงานพระราชวัง  ขอที่ดินจากทรัพย์สิน
ส่วน    
     พระมหากษัตริย์  เพิ่มเติมอีกจํานวน  ๑๖  ไร่  ๙.๖๗  ตารางวา  โดยมีจํานวนอาคารเรียน จําแนกได้ดังนี้    

1. อาคารกาญจนภูมินทร์    เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ  ๖  ชั้น  ๑  หลัง   
ชั้นล่าง   ประกอบด้วย  ห้องผู้อํานวยการ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  ห้องกลุ่มบริหารงาน

บุคคล  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป  ห้องพยาบาล และ                         
ห้องประชาสัมพันธ์  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และห้องน้ําห้องส้วมชาย จํานวน ๖ 
ห้องและห้องน้ําห้องส้วมหญิง จํานวน  ๖  ห้อง 

ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย ห้องพิเศษจํานวน  ๗  ห้องได้แก่ ห้องดําริราชรังสรรค์  ห้องสมุด                
ห้องแนะแนว  ศูนย์วิชาภาษาต่างประเทศและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ    ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ๓ ห้อง  และห้องเก็บของ 
ห้องน้ําห้องส้วมชาย จํานวน ๖  ห้องและห้องน้ําห้องส้วมหญิง จํานวน ๖  ห้อง 

ชั้นที่ ๓ ประกอบด้วย ห้องพิเศษจํานวน  ๑๓ ห้อง ได้แก่ ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน  
ห้องเรียนสีเขียว  ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒  ห้อง  ห้องพักครูกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และห้องเก็บของห้องน้ํา  
ห้องส้วมชาย จํานวน  ๖  ห้องและห้องน้ําห้องส้วมหญิง จํานวน  ๖  ห้อง 

ชั้นที่ ๔   ประกอบด้วย ห้องพิเศษจํานวน ๖  ห้องได้แก่ ศูนย์วิชาภาษาไทยและ
ห้องพักครู             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ห้องดนตรีไทย  ศูนย์วิชา
ดนตรีและห้องพักครู                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ห้องเก็บของ 
ห้องเรียนจํานวน  ๑๐  ห้อง  ห้องน้ํา            ห้องส้วมชาย จํานวน  ๖  ห้องและ
ห้องน้ําห้องส้วมหญิง จํานวน  ๖  ห้อง 

ชั้นที่ ๕   ประกอบด้วย ห้องพิเศษจํานวน  ๖ ห้องได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์            ๓  ห้องและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์   
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ห้องเก็บของ ห้องเรียนจํานวน ๑๐  
ห้อง  ห้องน้ําห้องส้วมชาย จํานวน  ๖  ห้องและห้องน้ําห้องส้วมหญิง จํานวน ๖ ห้อง 

ชั้นที่ ๖ ประกอบด้วย  ห้องพิเศษจํานวน  ๔  ห้อง  ได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ศูนย์วิชาสังคมศึกษาและ
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องเก็บ
ของห้องจริยธรรม  ห้องเรียน จํานวน ๑๐ ห้อง ห้องน้ําห้องส้วมชาย จํานวน ๖  ห้อง
และห้องน้ําห้องส้วมหญิง จํานวน  ๖  ห้อง 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๑ 

 
2. อาคารสิรินทร์พัฒนา    เป็นอาคารเอนกประสงค์  ๓  ชั้น   

ชั้น ๑  ประกอบด้วย   ห้องอาหารครู  โรงอาหาร และชั้น 
ชั้น ๒  ประกอบด้วย       กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาการงานและอาชีพ  พักครูกลุ่มสาระการ 
                               เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ห้องคหกรรม  ห้องอิเล็คทรอนิคส์    
                               ห้องตัดเย็บ ห้องงานไฟฟ้า ศูนย์วิชาพลานามัย ห้องน้ําห้องส้วมชาย  
                               จํานวน ๒ ห้อง และห้องน้ําชั้นส้วมหญิง  จํานวน ๒ ห้อง                            
ชั้น ๓  ประกอบด้วย       หอประชุม ห้องน้ํา-ห้องส้วมชาย ๒ ห้อง และห้องน้ําห้องส้วมหญิง   
                               จํานวน  ๒  ห้อง  

3. อาคารชั่วคราว           ประกอบด้วยห้องเรียน จํานวน ๕  ห้องเรียน 
4. อาคารปิ่นฉัตร            อาคารหอพักชาย   ๓  ชั้น   ๑  หลัง  
5. อาคารภัทรเทพ           อาคารหอพักหญิง  ๓  ชั้น   ๑  หลัง   
6. บ้านพักครู แบบ ๒๐๗ ล ๒  ชั้น ๑  หลัง 
7. แฟลตภารโรง  ๓  ชั้น ๑  หลัง  ( ๑๐ หน่วย) 
8. โรงหุงต้ม   ๑ หลัง 
9. สนามฟุตบอล   ๑ สนาม 
10. สนามบาสเกตบอล  ๑ สนาม 
11. สนามวอลเลย์บอล   ๑ สนาม 
12. สนามเซปจกตระกร้อ  ๑ สนาม 
13. โรงบําบัดน้ําเสีย   ๑ หลัง 
14. หอถัง    ๑ หลัง 
15. โรงรถชั่วคราว   ๒  โรง 
16. โรงเพาะชําชั่วคราว  ๑ โรง 
17. ซุ้มพระ    ๑ หลัง 
๑๘.   เสาธง    ๑ เสา   

 
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ ( รับ-จ่าย ) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๐,๔๑๒,๖๔๐ งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๗,๘๙๗,๘๒๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๒๐,๑๐๑,๑๖๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒๐,๑๕๐,๑๑๘ 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)เงินพัฒนา/หอพัก ๘,๙๔๘,๘๘๐ งบอ่ืนๆ(ระบุ) เงินพัฒนา/หอพัก ๘,๐๘๒,๕๘๐ 

รวมรายรับ ๓๙,๔๖๒,๖๘๐ รวมรายจ่าย ๓๖,๑๓๐,๕๘ 

  
 งบดําเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ.......๒๐.๐๑..........ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ.......๕๑.๐๖..........ของรายรับ 
          งบอ่ืนๆ(ระบุ) เงินพัฒนา/หอพัก    คิดเป็นร้อยละ.......๒๐.๔๘..........ของรายรับ 
   



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒ 

 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นลักษณะชุมชนเกษตรกึ่งชุมชนเมือง มีประชากร
ประมาณ  ๓๘,๒๒๒ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยกาญจาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  
มหาวิทยาลัยมหิดล ( วิทยาเขตศาลายา ) พุทธมณฑล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันฝึกอบรมตํารวจกลาง 
อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตร การทํานาข้าว แปลงผัก สวนผลไม้ และสวนไม้ดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้    
ตัดดอก  รับราชการ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทห้างร้าน ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ พุทธมณฑล สร้างข้ึนในวาระฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญและพระไตรปิฏกหินอ่อน นอกจากนี้
พุทธมณฑลยังเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สําคัญของโลก 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ รับราชการ ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ คน 

๓) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ตั้งอยู่ในอําเภอพุทธมณฑล ซึ่งเป็นที่ตั้งมีที่ตั้งของพุทธ

มณฑลเป็นอําเภอท่ีติดต่อกับกรุงเทพมหานคร มีส่วนราชการที่สําคัญ ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศ สํานักงานราชเลขา 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย (กศน.) อําเภอพุทธมณฑล  สํานักงานพุทธมณฑล สํานักพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ  สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน  กองบัญชาการศึกษา 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมยุทธศึกษาทหารเรือและ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง สถาบันศิลปกรรม กรม
ศิลปากร  โรงเรียนตํารวจศูนย์ฝึกอบรมตํารวจกลาง  ศูนย์ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล สถานีวิทยุเครื่องส่ง 
๑๐๐ กิโลวัตต์ ศาลายา กรมประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย สถานีตํารวจดับเพลิงตลิ่งชัน 
กองบัญชาการตํารวจดับเพลิงและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงธรรมชาติ คือ  คลองมหาสวัสดิ์ 
และสวนผลไม้ นาบัว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตอาชีพของประชาชน  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นําชุมชนใน
อําเภอพุทธมณฑล  องค์กรปกครองส่วนตําบลศาลายา   

ข้อจํากัดของชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน คือ การพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของ
เมือง สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม เกิดปจญหาน้ําท่วมได้ง่าย การอพยพถิ่นฐานของประชากรเมืองเข้าสู่ชนบทและมี
ประชากรแฝงซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๓ 

 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๔ และหลักสูตรมาตรฐานสากล  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 
หลักสตูรสถานศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

สอบวัดผลภาคเรยีนละ ๒ ครั้งกลางภาคและปลายภาค และประเมนิผลการเรยีนปลายภาค ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๔๕ ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมแนะแนว ๑ 
 กิจกรรมชมุนมุ ๑  
 กิจกรรมลกูเสือ/ยุว

กาชาด ๑ 
 

 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
คณิตศาสตร ์ ๓ ๒  

IS ๑= ๒ 
 

๓ ๒  
IS ๒= ๒ วิทยาศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 

ภาษาไทย ๓ - ๓ - 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ ๓ - ๓ - 
ประวัติศาสตร ์ ๑ - ๑ - 
ภาษาอังกฤษ ๓ ๒ ๓ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ศิลปศึกษา ๒ - ๒ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - 
จํานวนคาบ ๒๒ ๘ ๒ ๒๒ ๘ ๒ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๒ ๓๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (บูรณาการสาระ IS ๓)  
๒ 

คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๕ ๓๗ 
 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  
2. เพิ่มเตมิ เรียนสาระการเรยีนรู้ IS ๑ ( Independent Study ๑) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ Research 

and Knowledge Formation 
3. เพิ่มเตมิ IS ๒ ( Independent Study ๒) การสื่อสารและการนําเสนอ Communication and Presentation  
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
5. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๔ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒   (ห้องเรียนปกติ) 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓  
สอบวัดผลภาคเรยีนละ ๒ ครั้งกลางภาคและปลายภาค และประเมนิผลการเรยีนปลายภาค ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๔๕ ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมแนะแนว ๑ 
 กิจกรรมชมุนมุ ๑  
 กจิกรรมลกูเสือ/ยุว

กาชาด ๑ 
 
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
วิทยาศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
ภาษาไทย ๓ - ๓ - 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๓ - ๓ - 
ประวัติศาสตร ์ ๑ - ๑ - 
ภาษาอังกฤษ ๓ ๒ ๓ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ศิลปศึกษา ๒ - ๒ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - 
จํานวนคาบ ๒๒ ๘ ๒๒ ๘ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๐ ๓๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๕ ๓๕ 

 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  
2. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
3. นักเรียนต้องมีการวางแผนโครงการเพื่อสังคม 
4. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๕ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ (ห้องเรียนปกติ) 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓  
สอบวัดผลภาคเรยีนละ ๒ ครั้งกลางภาคและปลายภาค และประเมนิผลการเรยีนปลายภาค ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๔๕ ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมแนะแนว ๑ 
 กิจกรรมชมุนมุ ๑  
 กิจกรรมลกูเสือ/ยุว

กาชาด ๑ 
 

สาระการเรียนรู้ จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
วิทยาศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
ภาษาไทย ๓ - ๓ - 
สังคมศึกษาฯ ๔ - ๔ - 
ภาษาต่างประเทศ ๓ ๒ ๓ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ศิลปศึกษา ๒ - ๒ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - 
จํานวนคาบ ๒๒ ๘ ๒๒ ๘ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๐ ๓๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๓ ๓๓ 
 
หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

1. ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐานเรียนภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม เลือกเรียน ๑ ภาษา คือภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมนั 
หรือภาษาจีน 

2. ผลงานจากการทําโครงงานในรายวิชาตามหลักสูตร กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓  
( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรู้จากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง ๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทํา
ประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity ให้นักเรียนจดัทําการเผยแพรสู่่สาธารณะชน 

3. การงานอาชีพฯ เพิ่มเตมิ รายวิชาคอมพิวเตอร ์
4. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๖ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓  
สอบวัดผลภาคเรยีนละ ๒ ครั้งกลางภาคและปลายภาค และประเมนิผลการเรยีนปลายภาค ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
สาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 
๔๕ ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมแนะแนว ๑ 
 กิจกรรมชมุนมุ ๑  
 กิจกรรมลกูเสือ/ยุว

กาชาด ๑ 
 

 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
คณิตศาสตร ์ ๓ ๔  

IS ๑= ๒ 
 

๓ ๔  
IS ๒= ๒ 

 
วิทยาศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
ภาษาไทย ๓ - ๓ - 
สังคมศึกษาฯ ๓ - ๓ - 
ประวัติศาสตร ์ ๑ - ๑ - 
ภาษาต่างประเทศ ๓ ๒ ๓ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๒ ๒ ๒ ๒ 

ศิลปศึกษา ๒ - ๒ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - 
รวมชั่วโมง ๒๒ ๑๐ ๒ ๒๒ ๑๐ ๒ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๔ ๓๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (บูรณาการสาระ IS ๓)  
๒ 

คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๗ ๓๙ 
 
หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  
2. เพิ่มเตมิ เรียนสาระการเรยีนรู้ IS ๑ ( Independent Study ๑) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ Research 

and Knowledge Formation 
3. เพิ่มเตมิ IS ๒ ( Independent Study ๒) การสื่อสารและการนําเสนอ Communication and Presentation  
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
5. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๗ 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
------------------------------------------------- 

โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓  

สอบวัดผลภาคเรยีนละ ๒ ครั้งกลางภาคและปลายภาค และประเมนิผลการเรยีนปลายภาค ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๔๕ ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมแนะแนว ๑ 
 กิจกรรมชมุนมุ ๑  
 กิจกรรมลกูเสือ/ยุว

กาชาด ๑ 
 
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๓ ๔ ๓ ๔ 
วิทยาศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
ภาษาไทย ๓ - ๓ - 
สังคมศึกษาฯ ๓ - ๓ - 
ประวัติศาสตร ์ ๑ - ๑ - 
ภาษาต่างประเทศ ๓ ๒ ๓ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ศิลปศึกษา ๒ - ๒ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - 
รวม ๒๒ ๑๐ ๒๒ ๑๐ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๒ ๓๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๕ ๓๕ 

 
หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  
2. มีการประกวดทําโครงงานเต็มรูปแบบในภาคเรยีนที่ ๒ 
3. นักเรียนต้องมีการวางแผนโครงการเพื่อสังคม 
4. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓  
สอบวัดผลภาคเรยีนละ ๒ ครั้ง และประเมินผลการเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๔๕ ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมแนะแนว ๑ 
 กิจกรรมชมุนมุ ๑  
 กิจกรรมลกูเสือ/ยุว

กาชาด ๑ 
 

สาระการเรียนรู้ จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๓ ๔ ๓ ๔ 
วิทยาศาสตร ์ ๓ ๔ ๓ ๔ 
ภาษาไทย ๓ - ๓ - 
สังคมศึกษาฯ ๔ - ๔ - 
ภาษาต่างประเทศ ๓ ๒ ๓ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ศิลปศึกษา ๒ - ๒ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - 
รวม ๒๒ ๑๒ ๒๒ ๘ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๔ ๓๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๗ ๓๓ 

 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
1. ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐานเรียนภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม เลือกเรียน  ๑ ภาษา คือภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน 

หรือภาษาจีน 
2. ให้นักเรียนจัดทําการเผยแพรสู่่สาธารณชน 
3. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๙ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ วัดผลและประเมินผลทุกภาคเรียน) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
คณิตศาสตร ์ ๒ ๒  

IS ๑= ๒ 
 

๒ ๒  
IS ๒= ๒ 

 
วิทยาศาสตร ์ ๑๒ ๒ - ๑๒ 
ภาษาไทย ๒ - ๒ - 
สังคมศึกษาฯและ
ประวัติศาสตร ์

๓ - ๓ - 

ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๑ - ๑ ๒ 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๒๔ ๖ ๔ ๑๒ ๑๘ ๒ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๔ ๓๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (บูรณาการสาระ IS ๓)  
๒ 

คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๗ ๓๗ 
 
หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  
2. ภาษาต่างประเทศเลือกเรยีน  ๑ ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีน 
3. เพิ่มเตมิ เรียนสาระการเรยีนรู้ IS ๑ ( Independent Study ๑) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ Research 

and Knowledge Formation 
4. เพิ่มเตมิ IS ๒ ( Independent Study ๒) การสื่อสารและการนําเสนอ Communication and Presentation  
5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
6. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๐ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๕  ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ วัดผลและประเมินผลทุกภาคเรียน) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคม

และ 
สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้

บ าเพ็ญประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๒ ๒ ๒ ๒ 
วิทยาศาสตร ์ - ๑๗ - ๑๗ 
ภาษาไทย ๒ - ๒ - 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๓ - ๓ - 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๒ ๒๔ ๑๒ ๒๓ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๖ ๓๕ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๙ ๓๘ 

 
หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  
2. ภาษาต่างประเทศเลือกเรยีน  ๑ ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีน 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
4. นักเรียนต้องมีการวางแผนโครงการเพื่อสังคม 
5. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๑ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ วัดผลและประเมินผลทุกภาคเรียน) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๒ ๒ ๒ ๒ 
วิทยาศาสตร ์ - ๑๓ - ๑๒ 
ภาษาไทย ๒ - ๒ - 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๒ - ๒ - 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๑ ๑๙ ๑๑ ๑๘ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๐ ๒๙ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๓ ๓๒ 

 
หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  
2. ภาษาต่างประเทศเลือกเรยีน  ๑ ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีน 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
4. นักเรียนต้องมีการวางแผนโครงการเพื่อสังคม 
5. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ) 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ วัดผลและประเมินผลทุกภาคเรียน) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
คณิตศาสตร ์ ๒ ๔  

IS ๑= ๒ 
 

๒ ๔  
IS ๒= ๒ 

 
วิทยาศาสตร ์ ๑๒ - - ๑๐ 
ภาษาไทย ๒ - ๒ - 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๓ - ๓ - 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๑ ๒ ๑ 
การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๒๔ ๗ ๒ ๑๒ ๑๗ ๒ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๓ ๓๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (บูรณาการสาระ IS ๓)  
๒ 

คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๖ ๓๖ 
 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  
2. ภาษาต่างประเทศเลือกเรยีน  ๑ ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีน 
3. เพิ่มเตมิ เรียนสาระการเรยีนรู้ IS ๑ ( Independent Study ๑) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ Research 

and Knowledge Formation 
4. เพิ่มเตมิ IS ๒ ( Independent Study ๒) การสื่อสารและการนําเสนอ Communication and Presentation  
5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
6. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๓ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ) 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรียนและประเมินผลแยกภาคเรียนกัน) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
สาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคม
และ 

สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้

บ าเพ็ญประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๒ ๔ ๒ ๔ 
วิทยาศาสตร ์ - ๑๗ - ๑๗ 
ภาษาไทย ๒ - ๒ - 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๓ - ๓ - 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ - 
การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๑ - 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๒ ๒๕ ๑๒ ๒๑ 
รวมคาบทั้งหมด ๓๗ ๓๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๙ ๓๙ 

 
หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  
2. ภาษาต่างประเทศเลือกเรยีน  ๑ ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีน 
3. เพิ่มเตมิ เรียนสาระการเรยีนรู้ IS ๑ ( Independent Study ๑) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ Research 

and Knowledge Formation 
4. เพิ่มเตมิ IS ๒ ( Independent Study ๒) การสื่อสารและการนําเสนอ Communication and Presentation  
5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
6. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๔ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ) 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรียนและประเมินผลแยกภาคเรียนกัน) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคม

และ 
สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้

บ าเพ็ญประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๒ ๔ ๒ ๔ 
วิทยาศาสตร ์ - ๑๓ - ๑๒ 
ภาษาไทย ๒ - ๒ - 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๒ - ๒ - 
ภาษาต่างประเทศ ๒ - ๒ - 
การงานอาชีพฯ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๑ ๑๘ ๑๑ ๑๗ 
รวมคาบทั้งหมด ๒๙ ๒๘ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๒ ๓๑ 

 
หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามมาตรฐานสากล 

1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการเขียนความเรียง 
2. ภาษาต่างประเทศเลือกเรยีน  ๑ ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีน 
3. เพิ่มเตมิ เรียนสาระการเรยีนรู้ IS ๑ ( Independent Study ๑) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ Research 

and Knowledge Formation 
4. เพิ่มเตมิ IS ๒ ( Independent Study ๒) การสื่อสารและการนําเสนอ Communication and Presentation  
5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
6. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๕ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ แผนการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ห้องเรียนปกติ) 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรียนและประเมินผลแยกภาคเรียนกัน) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
คณิตศาสตร ์ ๒ ๔  

IS ๑= ๒ 
 

๒ ๔  
IS ๒= ๒ 

 
วิทยาศาสตร ์ ๒ - ๒ - 
ภาษาไทย ๒ ๒ ๒ ๒ 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๑ ๒ ๑ 
การงานอาชีพฯ ๑ - ๑ ๒ 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๔ ๙ ๒ ๑๔ ๑๑ ๒ 
รวมคาบทั้งหมด ๒๕ ๒๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (บูรณาการสาระ IS ๓)  
๒ 

คาบเรียนสัปดาห์ละ ๒๘ ๓๒ 
 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามมาตรฐานสากล 
1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการเขียนความเรียง 
2. ภาษาต่างประเทศเลือกเรยีน  ๑ ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีน 
3. เพิ่มเตมิ เรียนสาระการเรยีนรู้ IS ๑ ( Independent Study ๑) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ Research 

and Knowledge Formation 
4. เพิ่มเตมิ IS ๒ ( Independent Study ๒) การสื่อสารและการนําเสนอ Communication and Presentation  
5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
6. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๖ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ แผนการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ห้องเรียนปกติ) 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรียนและประเมินผลแยกภาคเรียนกัน) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๒ ๔ ๒ ๔ 
วิทยาศาสตร ์ ๒ - ๒ - 
ภาษาไทย ๒ ๒ ๒ ๒ 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๑ - ๑ - 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๔ ๑๐ ๑๔ ๑๐ 
รวมคาบทั้งหมด ๒๔ ๒๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๒๗ ๒๗ 

 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามมาตรฐานสากล 
1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการเขียนความเรียง 
2. ภาษาต่างประเทศเลือกเรยีน  ๑ ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีน 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
4. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๗ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ แผนการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ห้องเรียนปกติ) 

------------------------------------------------- 
โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 

(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรียนและประเมินผลแยกภาคเรียนกัน) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๒ ๔ ๒ ๔ 
วิทยาศาสตร ์ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ภาษาไทย ๒ - ๒ - 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ ๒ 
การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๓ ๑๒ ๑๓ ๑๒ 
รวมคาบทั้งหมด ๒๕ ๒๕ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๒๘ ๒๘ 

 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม ตามมาตรฐานสากล 
1. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการเขียนความเรียง 
2. ภาษาต่างประเทศเลือกเรยีน  ๑ ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีน 
3. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศส / ภาษาเยอรมัน /ภาษาจีน 

 (ห้องเรียนปกติ) 
------------------------------------------------- 

โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 
(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรียนและประเมินผลแยกภาคเรียนกัน) 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
สาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม มาตรฐาน 

สากล 
คณิตศาสตร ์ ๒ -  

IS ๑= ๒ 
 

๒ -  
IS ๒= ๒ 

 
วิทยาศาสตร ์ ๒ - ๒ - 
ภาษาไทย ๒ ๒ ๒ ๒ 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๕-๖* ๒ ๕-๖* 
การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๔ ๑๑-๑๒* ๒ ๑๔ ๑๑-๑๒* ๒ 
รวมคาบทั้งหมด ๒๗-๒๘ ๒๗-๒๘ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (บูรณาการสาระ IS ๓)  
๒ 

คาบเรียนสัปดาห์ละ ๓๐–๓๑   ๓๒–๓๓  
 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาตามมาตรฐานสากล 
1. * ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมเรียนตามแผนการเรียน ภาษาฝรั่งเศส ๕ ช่ัวโมง/ สัปดาห ์ ภาษาเยอรมนัและภาษาจีน ๖ 

ช่ัวโมง/ สัปดาห ์  
2. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนความเรียง ๑ ช่ัวโมง 
3. เพิ่มเตมิ เรียนสาระการเรยีนรู้ IS ๑ ( Independent Study ๑) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ Research 

and Knowledge Formation 
4. เพิ่มเตมิ IS ๒ ( Independent Study ๒) การสื่อสารและการนําเสนอ Communication and Presentation  
5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
6. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๒๙ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศส / ภาษาเยอรมัน /ภาษาจีน 

 (ห้องเรียนปกติ) 
------------------------------------------------- 

โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 
(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรียนและประเมินผลแยกภาคเรียนกัน) 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคม

และ 
สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้

บ าเพ็ญประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๒ - ๒ - 
วิทยาศาสตร ์ ๒ - ๒ - 
ภาษาไทย ๒ ๒ ๒ ๒ 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๕-๖* ๒ ๕-๖* 
การงานอาชีพฯ ๑ - ๑ - 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๔ ๙-๑๐* ๑๔ ๙-๑๐* 
รวมคาบทั้งหมด ๒๓-/๒๔ ๒๓-๒๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๒๖-๒๗ ๒๖-๒๗ 

 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาตามมาตรฐานสากล 
1. * ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมเรียนตามแผนการเรียน ภาษาฝรั่งเศส ๕ ช่ัวโมง/ สัปดาห ์  ภาษาเยอรมนัและภาษาจีน๖ 

ช่ัวโมง/ สัปดาห ์  
2. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนความเรียง ๒ ช่ัวโมง 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS ๓ ( Independent Study ๓) การนําสิ่งที่เรียนรูจ้ากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 

๒ รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม Global Education and Social Service Activity 
4. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๐ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
โครงสร้างแผนการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศส / ภาษาเยอรมัน /ภาษาจีน  

(ห้องเรียนปกติ) 
------------------------------------------------- 

โครงสร้างคาบเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ / ตามภาคเรียน 
(หลักสูตรสถานศกึษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรียนและประเมินผลแยกภาคเรียนกัน) 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
๖๐  ชั่วโมง / ๓ ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว  
 กิจกรรมชมุนมุ  
 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
 

จ านวนคาบ จ านวนคาบ 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร ์ ๒ - ๒ - 
วิทยาศาสตร ์ ๒ - ๒ - 
ภาษาไทย ๒ ๒ ๒ ๒ 
สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร ์ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๗-๘* ๒ ๗-๘* 
การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ศิลปศึกษา ๑ - ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ - 
รวม ๑๓ ๑๒-๑๓* ๑๓ ๑๓-๑๔* 
รวมคาบทั้งหมด ๒๖-๒๗ ๒๖-๒๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ 
คาบเรียนสัปดาห์ละ ๒๙-๓๐ ๒๙-๓๐ 

 

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาตามมาตรฐานสากล 
1. * ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมเรียนตามแผนการเรียน ภาษาฝรั่งเศส ๗ ช่ัวโมง/ สัปดาห ์ ภาษาเยอรมนัและภาษาจีน ๘ 

ช่ัวโมง/ สัปดาห ์  
2. ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนความเรียง ๒ ช่ัวโมง 
3. ช่ัวโมงกิจกรรมชุมนมุและผู้บําเพ็ญประโยชน์ ให้บูรณาการในการจดัทําโครงงานสูส่าธารณะ  
4. รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๑ 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๓๕๒ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด ๓๐,๗๑๐ เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Library ๒๐๐๑ 
   จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๕๙.๐๔ คนต่อวัน  
                      คิดเป็นร้อยละ  ๓ ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จํานวน …๗……. ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จํานวน …๔……. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จํานวน …๒……. ห้อง 
   ห้อง (ระบุ).......................      จํานวน …………. ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์  

   -    เพื่อการเรียนการสอน 
เครื่อง computer  server     …๕…. เครื่อง 
เครื่อง computer ที่ต่อเป็นระบบ network   ..๑๖๐…  เครื่อง 
เครื่อง computer  standalone     …-.… เครื่อง 
จํานวนชั้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     …๔…. ชั้น 
จํานวน computer  ทั้งหมด     ..๑๗๕.. เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้       …-…. เครื่อง 
- เพื่อการบริหารจัดการ 
 เครื่อง computer  server     …๕…. เครื่อง 
เครื่อง computer ที่ต่อเป็นระบบ network   …๘๘... เครื่อง 
เครื่อง computer  standalone     …๖…. เครื่อง 
จํานวนชั้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     …-…. ชั้น 
จํานวน computer  ทั้งหมด     …๙๔... เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้       …-…. เครื่อง 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

๑.ห้องปฏิบัติการทางเคมี 
๒.ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 
๓.ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 
๔.ห้องเรียนสีเขียว 
๕.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๖.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๗.ห้องนาฎศิลป์ 
๘.โรงฝึกงาน 
๙.แปลงเกษตร 
๑๐.ห้องระบบบําบัดน้ําเสียของโรงเรียน 
๑๑.ป้ายนิเทศรอบบริเวณโรงเรียน 
๑๒.ห้องสมุด  
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๒ 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน 
 

1) ศูนย์เห็ดอรัญญิก                                    ปจญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการบริหารจัดการเรื่องเห็ด                 
                  ครบวงจร 
2) มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งวิชาการพัฒนาครู  นักเรียน  ด้าน

ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์   ดนตรี  สวนสมุนไพร
ไทยสิริรุกขชาติ   ฯลฯ   

3) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เป็นแหล่งวิชาการ  พัฒนาครู  นักเรียน                  
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และ ICT 

๔) นาบัว     ภูมิปจญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรกรรม 
๕) ช่างแท่งหยวก     ภูมิปจญญาท้องถิ่น 
๖) บ้านโรงหวด     ภูมิปจญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเครื่องปจ้นดินเผา 
๗) โรงพยาบาลพุทธมณฑล   เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการด้านสาธารณสุข   

ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก   อนามัย ครู   บุคลากร และ นักเรียน 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสาลวัน      
๘) สถานสงเคราะห์คนชรา   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบําเพ็ญประโยชน์และการ 
     ดํารงชีวิต 
๙)    สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์    เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรกรรม 
๑๐)   วิทยาลัยนาฏศิลป์   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
๑๑)   ศูนย์ศิลปกรรม  กรมศิลปากร   เป็นแหล่งเรียนรู้การหล่อโลหะ  ช่างสิบหมู่  หอภาพยนตร์   
                 ช่างปจ้น 
๑๒)    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  กาญจนาภิเษก   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ช่างสิบหมู ่
๑๓)    พุทธมณฑล    เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา   สวนสมุนไพร 
๑๔)    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 
      เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม  
        ไทย  ศาลาเรือนไทย 
๑๕)    ตลาดน้ําลําพญา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น  มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นมากมาย 
๑๖)  สถาบันฝึกอบรมตํารวจกลาง   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย 
๑๗)   สวนกล้วยไม้ออร์คิด   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเนื้อเยื่อและพืชไม้ดอก 
๑๘)  กลุ่มสหกรณ์อําเภอพุทธมณฑล   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทําขนมไทย 
๑๙)  ผู้ปกครองนักเรียน นางสุนีย์  เปาวะสันต์ เป็นวิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกับการทําขนมไทย 
๒๐)   วิทยาลัยกาญจาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  ศิลปะ 
๒๑)    วัดไร่ขิง    สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒๒)    พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
๒๓)    วัดพระปฐมเจดีย์   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
๒๔)    พระราชวังสนามจันทร์   เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
๒๕)    วัดญาณเวศกวัน   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๒๖)    สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์   เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้านทักษะกีฬา 
      กอล์ฟ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๓ 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ผลงานโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ หน่วยงานที่จัด 

๑. 
๑๐ กรกฎาคม  

๒๕๕๘ 

โล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่น 
ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่, ขนาดใหญ่พิเศษ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๒ 
๒๔ กรกฎาคม

๒๕๕๘ 

โล่เกียรติยศ โครงการรักษ์ภาษาไทย  
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส 

ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ปี ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓ 
๖ สิงหาคม  

๒๕๕๘ 

โล่เกียรติบัตร รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  

(พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๕๘)  สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ระดับ คุณภาพดีมาก  
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๔ 
๒๗ ม.ค.  
๒๕๕๙ 

โล่เกียรติยศ กิจกรรมการแข่งขันคหกรรม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

ระดับมัธยมศึกษา 

วันสถาปนายุวกาชาดไทย 

ประจําปี ๒๕๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
๕ 

โล่เกียรติยศ กิจกรรมการแข่งขันโภชนาการ 
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา 

๖ ประจําปี ๒๕๕๘ 
โล่รางวัลเหรียญทองแดง ด้านการจัดการ

กระบวนการเรียนรู้ หนึ่งโรงเรียน  
หนึ่งนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๕๘ 

 

คุรุสภา 

 

๗ 
๓ ธันวาคม  

๒๕๕๘ 

โล่เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ยุวกาชาดช่วยผู้ประสบภัย โดยมอบ
ผ้าห่ม เสื้อกันหนาวแลเครื่องอุปโภค - บริโภค 

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจกรรมนักเรียน 

๘ 
๙-๑๓ ธันวาคม 

๒๕๕๘ 

โล่เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๘ 

จังหวัดนครปฐม 

 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ หน่วยงานที่จัด 

๙ 
๒๘ ก.ย. 
๒๕๕๘ 

โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม
และสนับสนุน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 
(ครอบครัวอุปถัมภ์)ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๐ 
๘ ตุลาคม  
๒๕๕๘ 

โล่เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมบุกเบิก งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี  
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๙ 

๑๑ 
๘ ตุลาคม  
๒๕๕๘ 

โล่รางวัลระดับ ดี การจัดตกแต่งค่ายย่อย  
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๙ 

๑๒ 
๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ 
โล่รางวัล ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม
งานนิทรรศการทันตสุขภาพ“เพ่ือฟจนที่คุณรัก” 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๓ 
๒๙ ธันวาคม  

๒๕๕๘ 

โล่ประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมดําเนินงาน
ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตามโครงการมุ่งสู่
จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ปี ๒๕๕๘ 

จังหวัดนครปฐม 

๑๔ 
๑๓-๑๘ ธันวาคม 

๒๕๕๘ 
โล่ประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย 

๑๕ 
๑๔กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ 
ถ้วยรางวัล Cardfight! Vanguard (ภาษาไทย) SeaconBangkae 

๑๖ 
๑๙ มี.ค.  
๒๕๕๙ 

โล่เกียรติยศ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปจญหา
ประกันภัยชิงแชมป์ประเทศไทย โครงการ
อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ ๗ 

สมาคมวินาศภัย 

แห่งประเทศไทย 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๕ 

ผลงานดีเด่นคร ูปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   

          ๑. ครูเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

 
๒. รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ยุวกาชาดดีเด่น” 

 

ที ่
วัน 

เดือน ป ี
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงาน 

๑ ๒๗    
ม.ค. 

๒๕๕๙ 
 

นายนพดล  เด่นดวง ผู้อํานวยการ โล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
“ยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา ” 

สพม.๙ 

 
๓.รางวัลข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ที ่
วัน 

เดือน ป ี
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงาน 

๑ ๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙   นางสาวสุญาดา  ศิริบูรพงศา รองผู้อํานวยการ 

รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สพม.๙ 

๒ ๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ นางสาวอริสา  ถุงทรัพย์ ครูชํานาญการ

พิเศษ 
รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สพม.๙ 

๓ ๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ นางรัตติยา  บุญศิริ ครูชํานาญการ

พิเศษ 
รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สพม.๙ 

๔ ๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ นางจันทิรา  ผลวัฒนะ ครูชํานาญการ

พิเศษ 
รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สพม.๙ 

๕ ๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร ครูชํานาญการ

พิเศษ 
รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สพม.๙ 

๖ ๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ นางปริศนา  เสลาคุณ ครูชํานาญการ 

รับเกยีรติบัตรเนื่องในวันครู 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สพม.๙ 

๗ ๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ นายจินตพงศ์  จรดล ครูชํานาญการ 

รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สพม.๙ 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ ๒๓  มี.ค. ๒๕๕๙ นายนพดล         เด่นดวง ผู้อํานวยการ 
๒ ๒๓  มี.ค. ๒๕๕๙ นายบุญฤทธิ์       วิชัย รองผู้อํานวยการ 
๓ ๒๓  มี.ค. ๒๕๕๙ นางสาวดลพร     ปจนคํา ครู คศ.๓ 
๔ ๒๓  มี.ค. ๒๕๕๙ นางสาวละเวง     ปราบปราย ครู คศ.๓ 
๕ ๒๓  มี.ค. ๒๕๕๙ นางสาวอุษณีย์    น้อยศรี ครู คศ.๒ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๖ 

ที ่
วัน 

เดือน ป ี
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงาน 

๘ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สพม.๙ 

๙ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม ครูคศ.๑ 
รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สพม.๙ 

๑๐ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

 นางสาวกรรณิการ์ คําหอมกุล ครู คศ.๑ 
รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สพม.๙ 

 
 
๔.รางวัล“หนึ่งแสนครูดี”รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงาน 

๑ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นายจิรากร  สําเร็จ ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี” 
คุรุสภา 

๒ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นายดนัย  สุดจิตรจูล ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี” 
คุรุสภา 

๓ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี” 
คุรุสภา 

๔ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางปิ่นแก้ว  กฤชแสงโชติ ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี” 
คุรุสภา 

๕ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศิริยุวสมัย ครู คศ.๑ 
รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี” 
คุรุสภา 

๖ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ ครู คศ.๑ 
รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี” 
คุรุสภา 

๗ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาววิไล จิรมงคลการ 
ครูชํานาญการ

พิเศษ 
รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี” 
คุรุสภา 

๘ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี” 
คุรุสภา 

๙ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวดวงขวัญ รุจจเวท ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตรและเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี” 
คุรุสภา 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๗ 

 
๕.รางวัลคุณธรรมดีเด่น 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงาน 

๑ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นายวินัย พ่ึงคํา ครูชํานาญการพิเศษ 
รับเกียรติบัตร            

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๒ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางบุญนาค  พ่ึงคํา ครูชํานาญการพิเศษ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๓ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญชู ครูชํานาญการพิเศษ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๔ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวดลพร  ปจนคํา ครูชํานาญการพิเศษ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๕ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางพัชรินทร์  งามมุข ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๖ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม ครูชํานาญการพิเศษ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๗ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวศุภรา  ดีหะสิงห์ ครูชํานาญการพิเศษ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๘ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางอ่ิมใจ   ดีไสว ครูชํานาญการพิเศษ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๙ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นายอร่าม  มีทรัพย์อนันต์ ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๑๐ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี ครูชํานาญการ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

๑๑ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นายชัชวัสส์  วกสุดจิต ครูชํานาญการพิเศษ 
รับเกียรติบัตร             

ผู้มีคุณธรรม ดีเด่น 
สพม.๙ 

 
๖. รางวัลครูดีในดวงใจ 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงาน 

๑ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ 
ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ครูดีในดวงใจระดับ สพฐ. 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับสหวิทยาเขต 

สพม.๙ 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๘ 

 
๗. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงาน 

๑ 
๑๖ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
ครูชํานาญการ

พิเศษ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สพม.๙ 

 
 ๘. รางวัลผ่านการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

 
๙. รางวัลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนของครู จากการอบรมพัฒนาสื่อการสอนด้วย 

โปรแกรม Czmtasia เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงาน 

๑ 
๑๖ ม.ค.  
๒๕๕๙ 

นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ผ่านการคัดเลือก 
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
สพม.๙ 

๒ 
๑๖ ม.ค.  
๒๕๕๙ 

นางอรวรรณ  สระทองอยู่ ครูชํานาญการ 
ผ่านการคัดเลือก 

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

สพม.๙ 

๓ 
๑๖ ม.ค.  
๒๕๕๙ 

นายสุทธิศักดิ์  จันทร์หา้งหว้า ครูชํานาญการ 
ผ่านการคัดเลือก 

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

สพม.๙ 

๔ 
๑๖ ม.ค.  
๒๕๕๙ 

นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ 
ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ผ่านการคัดเลือก 

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

สพม.๙ 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รายการ หน่วยงาน 

๑ 
๑๒-๑๓ ก.ย.

๒๕๕๘ 
นางกมลชนก ภาคภูมิ 

ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ประกวดสื่อการเรียนการสอน
ด้วยโปรแกรม Czmtasia 

งานคอมพิวเตอร์ 
ร.ร.กาญจนาฯ 

๒ 
๑๒-๑๓ ก.ย. 

๒๕๕๘ 
นางอิสรา   ธริญาติ ครู คศ.๑ 

ประกวดสื่อการเรียนการสอน
ด้วยโปรแกรม Czmtasia 

งานคอมพิวเตอร์ 
ร.ร.กาญจนาฯ 

๓ 
๑๒-๑๓ ก.ย. 

๒๕๕๘ 
  นางสาวนงลักษณ์ เจรญิผล ครูชํานาญการ 

ประกวดสื่อการเรียนการสอน
ด้วยโปรแกรม Czmtasia 

งานคอมพิวเตอร์ 
ร.ร.กาญจนาฯ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๓๙ 

 
ผลงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

     

     

 

 

 

ที ่ วัน เดือน ป ี รายการ  ชื่อ-สกุลอาจารย์ หน่วยงานที่จัด รางวัลที่ได้รับ 

๑ 

๗ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

น.ส.อุษณีย์  น้อยศรี 
น.ส.ปุณรดา  นิพิวรรณ์ 

สพฐ. 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

การแข่งขันออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

น.ส.อุษณีย์  น้อยศรี 
น.ส.ปุณรดา  นิพิวรรณ์ 

เกียรติบัตรครูผู้สอน
นักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๒ 
๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

การแข่งขันเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

น.ส.อุษณีย์  น้อยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เกียรติบัตรครูผู้สอน
นักเรียน ได้รับรางวัล

ระดับเหรียญเงิน 
๓ 

๓๐ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ 
ประเภท MicrosoftOffice

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

น.ส.สุปรียา  เอี่ยมศรีทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยี

การจัดการ 

เพชรเกษม 
เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๔ 

๔ ธ.ค. 
๒๕๕๘ 

การแข่งขันเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายประจําปี ๒๕๕๘ 

น.ส.อุษณีย์  น้อยศรี 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

วิทยาเขต
กําแพงแสน 

เข้าร่วมโครงการ
มหกรรมวันวิชาการ  

ปี ๒๕๕๘ 

การแข่งขันเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประจําปี ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 
(พระตําหนัก 
สวนกุหลาบมัธยม) 

รางวัลชมเชย 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๐ 

 

ผลงานนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑ 
๒๗ ม.ค.  
๒๕๕๙ 

ยุวกาชาดดีเด่น ประเภท
สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔
วันสถาปนายุวกาชาดไทย 

ประจําปี ๒๕๕๘ 

นายปฏิภาณ สามเพ็ชรเจริญ กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

รับโล่พระราชทาน
จาก สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

๒ 
๒๗ ม.ค.  
๒๕๕๙ 

ยุวกาชาดดีเด่นประเภท
สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๓ 
วันสถาปนายุวกาชาดไทย 

ประจําปี ๒๕๕๘ 

นายรณภพ  กุสุวิมล 
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ได้รับโล่พระราชทาน
จาก สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

๓ 

๒๙-๓๑ 
ม.ค. 

๒๕๕๙ 

การแข่งขัน 
เดี่ยวระนาดเอก 

ม.๔ - ม.๖ 
นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์ 

งานศิลป
หัตถ 
กรรม

นักเรียน
ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๕ 
ประจําปี
การศึกษา 
๒๕๕๘ 

รางวัลเหรียญทอง
(ชนะเลิศ) 

ระดับประเทศ 

๔ 
การแข่งขันวงอังกะลุง 

ม.๑ - ม.๖ 

ด.ช.กิตติพงษ์  จันทรพิมล 
ด.ญ.ชฎารัตน ์ ไชยภักด ี
ด.ญ.ชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว 
น.ส.ธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร 
ด.ญ.ธิติพร  ธํารงวรกุล 
น.ส.นันทิชา  ปานอุทัย 
ด.ญ.นิชาพร สมศรีอักษรแสง 
ด.ช.นิธโิรจน ์ ไชยเนตร 
ด.ญ.ปภาสิน ี เต็งทอง 
ด.ญ.ปจณรส  ดํารงศักดิ์ 
ด.ญ.ปิยฉัตร  วัฒนสกุล 
นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์ 
ด.ญ.พนัชกร  ขวัญเต่า 

รางวัลเหรียญทอง 
(อันดับที่ ๕) 

ระดับประเทศ 

๕ 
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท

หญิง ม.๑ - ม.๓ 
ด.ญ.พรรณรัตน์  ออกหาญ 

รางวัลเหรียญทอง 
(อันดับที่ ๑๑) 
ระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๑ 

 

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที่ วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑ 

 
๑๔
มิ.ย.

๒๕๕๘ 

การเขียนตามคําบอกระดับชั้น ม.๔-๖ นายณัฐกฤช  ตะเภาน้อย 

สพม.๙ 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

๒ 
การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA  
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

น.ส.นพรัตน์  นุชิตประสิทธิชัย 
รางวัลชนะเลิศ

อันดับ ๑ 
๓ การเขียนตามคําบอกระดับชั้น ม.๑–๓ ด.ญ.ศรสวรรค์  ภลู้นแก้ว รางวัลชมเชย 
๔ การเขียนตามคําบอกระดับชั้น ม.๑–๓ ด.ญ.พรพรรณ  สดใส รางวัลชมเชย 

๕ 
การแข่งขันเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

น.ส.จิตรลดา  ผิวผ่อง 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ๒ 

๖ 
การแข่งขันเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

น.ส.ภาสินี  ภูอุดม 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ๒ 
๗ การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นม.๑–๓ ด.ญ.อารรีัตน์  ถนอมน้ําใจ รางวัลชมเชย 

๘ ๗  
ส.ค.  

๒๕๕๘ 

อ่านคําประพันธ์ร้อยกรอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด.ญ.พริม้เพรา  สมบูรณ์พันธ ์ สภา
วัฒนธรรม
จังหวัด

นครปฐม 

รางวัลชมเชย 
อันดับ ๑ 

๙ 
อ่านคําประพันธ์ร้อยกรองระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

น.ส.เอเชีย  วราลีวรญัญ ู เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๑๐ 

๕-๖
ก.ย. 

๒๕๕๘ 

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๑๒ 

ด.ญ.พลอยชมพู  รื่นเริงใจ 

สพฐ. และ
มูลนิธิ 
ร่มฉัตร 

รางวัลชมเชย 

๑๑ 
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๑๒ 

ด.ญ.กนกพร  พริิยะวิศรตุ รางวัลชมเชย 

๑๒ 
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๑๒ 

นายณัฐกฤช  ตะเภาน้อย รางวัลชมเชย 

๑๓ 
รอบเจียระไนเพชรการแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๒ 

ด.ญ.พลอยชมพู  รื่นเริงใจ เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๑๔ 
รอบเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๒ 

ด.ญ.กนกพร  พิริยะวิศรตุ เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๑๕ 
รอบเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๒ 

นายณัฐกฤช ตะเภาน้อย เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๑๖ 
รอบเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๒ 

 ด.ช.กันตินันท์ คุณะศักดิ์พาณิชย ์ เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๑๗ 
รอบเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๒ 

นายศุภวิชญ์  พึ่งฉิม 
 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๑๘ 
รอบเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๒ 

นายสานนท์  ทวีนุช เกียรติบัตรเข้าร่วม 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๒ 

ที่ วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑๙ 

๔-๕ 
สิงหาค

ม 
๒๕๕๘ 

เข้าร่วมการประกวดอ่าน ฟจงเสียงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ด.ญ.ปิณฑิรา  โพธิ์เงิน 
ธนาคาร 
ธนชาต 
จํากัด 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๒๐ 
เข้าร่วมการประกวดอ่าน ฟจงเสียงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ด.ช.ชวิน  จินตโกวิท 
 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๒๑ 
เข้าร่วมการประกวดอ่าน ฟจงเสียงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

น.ส.สุกฤตา  กิจเจา 
 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

๒๒ 
เข้าร่วมการประกวดอ่าน ฟจงเสียงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

นายศรันยู  ถิรายันติ
กุล 

 
เกียรติบัตรเข้าร่วม 

 
 
 
 
ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ที ่
วัน เดือน 

ปี 
รายการ ชื่อ-สกลุนักเรียน หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑ 

๒๔-๒๖
ส.ค.  

๒๕๕๘ 

การแข่งขันตอบปจญหา 
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายวิษา  จงกิจวรกุล 
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
ของคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปี ๒๕๕๘ 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

๒ 
การแข่งขันทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ทางชีววิทยา 

นายธีธัช  มัลลิกะมาลย์  
 นายอัครวินท์  พิทยรัตน์เสถียร 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

๓ 
การแข่งขันเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 
นายศุภกร  จุฑารัตนพงศ์ 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๓ 

 
 ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

วัน เดือน ปี รายงานกิจกรรม รายช่ือนักเรียน หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ 

๑๙ ก.ค. 
๒๕๕๘ 

การทดสอบทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงการทดสอบทักษะการใช้
ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ด.ญ.บุษดี  ดอกบัวบาน 
น.ส.ชุติกาญจน์  ภูวกาญจนะ 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร 
ระดับ 

เหรียญทองแดง 

๒๗ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

Intermediate Level 
Crossword Competition 

น.ส.ณิชากร  นามวงศ ์
น.ส.ปพิชญา  ยุทธศักดิ์วรกิจ 

มหาวิทยาลยั 
ศิลปากร 

รางวัล 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

 

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑ 
๒๙-๓๑ม.ค. 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การแข่งขัน 
เดี่ยวระนาดเอก 

ม.๔-ม.๖ 
นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์ สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง
(ชนะเลิศ) 

ระดับประเทศ 

๒ 
๒๙-๓๑ม.ค. 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การแข่งขันวงอังกะลุง 
ม.๑-ม.๖ 

ด.ช.กิตติพงษ์   จันทรพิมล 
ด.ญ.ชฎารัตน ์ ไชยภักด ี
ด.ญ.ชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว 
น.ส.ธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร 
ด.ญ.ธิติพร  ธํารงวรกุล 
น.ส.นันทิชา  ปานอุทัย 
ด.ญ.นิชาพร สมศรีอักษรแสง 
ด.ช.นิธโิรจน ์ ไชยเนตร 
ด.ญ.ปภาสิน ี เต็งทอง 
ด.ญ.ปจณรส  ดํารงศักดิ์ 
ด.ญ.ปิยฉัตร  วัฒนสกุล 
นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์ 
ด.ญ.พนัชกร  ขวัญเต่า 

สพฐ. 
รางวัลเหรียญทอง 

(อันดับที่ ๕) 
ระดับประเทศ 

๓ 
๒๙-๓๑ม.ค. 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.พรรณรัตน์  ออกหาญ สพฐ. 
รางวัลเหรียญทอง 

(อันดับที่ ๑๑) 
ระดับประเทศ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๔ 

 
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 

ที ่ วัน เดือน 
ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑ 

๑๘-
๒๑ 
ธ.ค. 

๒๕๕๘ 

 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.๑-๓ ด.ช.กานต์กฤตนัย วงษ์ประคอง 

สพม.๙ 
/สพฐ. 

 

เหรียญทอง 
๒  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.๔-๖ นายสิงหา  ภัทรสารโสภณ เหรียญทอง 
๓  การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ม.๑-๓ ด.ญ.ภูริดา  ธโนดมเดช   เหรียญเงิน 

๔ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.โสมอาภา อาสาทรงธรรม เหรียญทองแดง 

๕ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖ นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์ เหรียญทอง 
๖ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓ ด.ญ.นิชาพร  สมศรีอักษรแสง เหรียญเงิน 
๗ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๔-ม.๖ นายศุภณัฐฏ์  โอภาสวงศ์ เหรียญทอง 
๘ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖ น.ส.ธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร เหรียญทอง 
๙ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓ ด.ญ.ภควด ี พวงดอกไม้ เหรียญทอง 

๑๐ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓ ด.ญ.ณัฐนิช  ทองคํา เหรียญทอง 
๑๑ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖ น.ส.ฐานิดา  แสงใส เข้าร่วม 
๑๒ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔-ม.๖ นายมงคล  ดําริสินชัย เหรียญทอง 

๑๓ 
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง 

เครื่องคู ่ม.๑ – ม.๖ 

ด.ช.กิตติพงษ์  จันทรพิมล 
ด.ญ.ชฎารัตน ์ ไชยภักดี 
น.ส.ธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร 
น.ส.นันทิชา  ปานอุทัย 
ด.ญ.นิชาพร  สมศรีอักษรเเสง 
ด.ญ.ปจณรส  ดํารงศักดิ์ 
นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์ 
ด.ญ.พนัชกร  ขวัญเต่า 
นายมงคล  ดําริสินชัย 
นายวรเชษฐ์  เปียปจ่น 
นายศุภณัฐฏ์  โอภาสวงศ์ 
นายเจนวิทย์  จันทร์ช่วง 

เหรียญเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๕ 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี รายการ ชื่อ-สกลุนักเรียน หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑๔ 

๑๘-๒๑ 
ธ.ค. 

๒๕๕๘ 

การแข่งขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ 

ด.ช.กิตติพงษ ์ จันทรพิมล 
ด.ญ.ชฎารัตน ์ ไชยภักด ี
ด.ญ.ชัญญารสัมิ ์ ปิ่นแก้ว 
น.ส.ธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร 
ด.ญ.ธิติพร  ธํารงวรกุล 
น.ส.นันทิชา  ปานอุทัย 
ด.ญ.นิชาพร  สมศรีอักษรแสง 
ด.ช.นิธิโรจน ์ ไชยเนตร 
ด.ญ.ปภาสิน ี เต็งทอง 
ด.ญ.ปจณรส  ดํารงศักดิ ์
ด.ญ.ปิยฉตัร  วัฒนสกุล 
นายพณฤทธิ ์ โกมลสิงห ์
ด.ญ.พนัชกร  ขวัญเต่า 
ด.ญ.ภควดี   พวงดอกไม ้
ด.ช.ภาสพงศ ์ มิตราเวคิน 
นายมงคล  ดําริสินชัย 
ด.ญ.รัชต์ธร  หมวกรอง 
นายวรเชษฐ์  เปียปจ่น 

 ด.ช.วิชญ์รัตน์   สร้อยฉว ี
นายศุภณัฐฏ ์ โอภาสวงศ ์
นายเจนวิทย ์ จันทร์ช่วง สพม.๙ 

/สพฐ. 
 

เหรียญทอง 

๑๕ 

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข 
ม.๑-ม.๖ 

ด.ญ.กุลธิดารัตน์  เตชะกาญจนโรจน ์
น.ส.เนษฎต์ร ี สมประสิทธ์ิ 
ด.ช.ณภัทร  หาญกลา้กุลเศรษฐ ์
นายณัฐวัฒน ์จิตรจินดามณ ี
ด.ช.ดิชพัทร  จันทเขต 
ด.ญ.ธัญจิรา  ผึ่งผาย 
ด.ช.บวรทัต  แดงแตง 
ด.ญ.ปภาวรินทร ์ พรหมมา 
ด.ญ.ปวรลดา  วรลักษณ์กจิ 
ด.ญ.พรรณรัตน ์ ออกหาญ 
ด.ช.ภรต  พีระเสถียร 
ด.ช.วสุรตัน ์ สุขะศิร ิ
นายวีษุวัต  ศรีวรพจน์ 
นายศักดิพงศ ์ บุญหลา้ 
ด.ช.ศุภวิชญ ์ วรรณเชษฐ ์
ด.ช.สิทธ์ิศกะ  กล้าอยู่ 
น.ส.สุพตัรา  น้อยนารถ 
ด.ญ.สโรชา  วงศ์ราษฎร ์
ด.ญ.อรทัย  เกศนุภานนท ์
น.ส.อารียา  สมจติร 
น.ส.แก้วกาญจน ์ ถิ่นหัวเตย 
ด.ช.โยทิน  ทัศนอนันชัย 

เหรียญทอง 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๖ 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑๖ 

๑๘-๒๑ 
ธ.ค. 

๒๕๕๘ 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.พรรณรัตน์  ออกหาญ 

สพม.๙ 
/สพฐ. 

เหรียญทอง 

๑๗ 
การแข่งขันขับร้องเพลง 

พระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.๑-๓ 
ด.ญ.พรรณรัตน์  ออกหาญ เหรียญทอง 

๑๘ 
การแข่งขันขับร้องเพลง 

พระราชนิพนธ์ประเภทหญิงม.๔-๖ 
น.ส.จิรัชฌา  เสนะ เหรียญทอง 

๑๙ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.

๑-ม.๓ 

ด.ญ.นพมาศ  ยศเรศ 
ด.ญ.ปาณิสรา  พันธุ์ชัยยา 
ด.ญ.พิชญามัย  กิจพิบูลย์ 
ด.ญ.สิรีธร  สงหนู 
ด.ญ.อินทิรา  วงษ์ชาลี 
ด.ญ.แพรวา  แก้วเงิน 

เหรียญทอง 

๒๐ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.

๔-ม.๖ 

น.ส.กรกนก  ทองชื่น 
น.ส.จิรัชญา  โตฉาย 
น.ส.นลัทพร  ชูชีพ 
น.ส.นันทนา  ชมท ี
น.ส.รวสิรากรณ ์นุตยากูรธนิน 
น.ส.วรรณพร  กุศลส่ง 
น.ส.โชติมณี  ช่างสลัก 

เหรียญทอง 

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ – สกุลนักเรียน หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑ 
๒๘ ก.ค. 
๒๕๕๘ 

Digital Literacy 
Certification IC๓ 

น.ส.สชุานันท์  คุ้มหรั่ง 
น.ส.ณิชาภัทร์  หิรัญรัตน ์
นายธนพล  อรุณศิริ 
นายภูมิรพี  แซ่ตั้ง 
ด.ญ.ชัญญานุช สุวัฒน์แก้ว 
ด.ช.ฉัตรริน  หมื่นสุกแสง 

สมาคมคอมพิวเตอร์ 
แห่งประเทศไทย 

เกียรติบัตร 
เข้าร่วม 

๒ 
๗ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

การแข่งขันเขียน
โปรแกรมด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 
นายศุภกร  จุฑารัตนพงศ์ 

สพฐ. 

รางวัลระดับ 
เหรียญทอง 

การแข่งขันออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

น.ส.นภสัสร  อรรคแก้ว 

นายสุวิจักษณ์  ปาทา 
รางวัลระดับ 
เหรียญเงิน 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๗ 

  
ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ – สกุลนักเรียน หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๓ 
๑๖ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

การแข่งขันตอบปจญหา
วิชาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายธนภัทร  นันทพรไพศาล 

นายธนพล  โสดานิล 

นายธนพล  อรุณศิริ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
รางวัลชมเชย 

๔ 
๑๗ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

การแข่งขันเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 
นายศุภกร  จุฑารัตนพงศ์ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วม 

๕ 
๓๐ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สาขาคอมพิวเตอร์  

ประเภท Microsoft    Office 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายภูมิรพี  แซ่ตั้ง 
ด.ช.กันตินันท ์คุณะศักดิ์พาณิชย ์

ด.ญ.นภัสนันท์  สวุรรณภักด ี

วิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการ 

เพชรเกษม 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สาขาคอมพิวเตอร์  

ประเภท Microsoft    Office

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายภูษิต  สินลือนาม 

ด.ช.ชาติศิริ ณ ศรีโต 
 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สาขาคอมพิวเตอร์ประเภท 

Microsoft Office ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

น.ส.ณิชาภัทร์  หิรัญรัตน ์
น.ส.อาทิตยา  ทองสุข 
นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 
นายธนพล  อรุณศิริ 
น.ส.สชุานันท์  คุ้มหรั่ง 

 
เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สาขาคอมพิวเตอร์ประเภท 
Microsoft Office ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายธนพล  โสดานิล  
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

๖ 
๔ ธ.ค. 
๒๕๕๘ 

การแข่งขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 
นายศุภกร  จุฑาโตนพงศ์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

วิทยาเขต
กําแพงแสน 

รางวัลชมเชย 

๗ 
๒๖-๒๗ ธ.ค. 

๒๕๕๘ 

การแข่งขันเขียนโปรแกรม
แก้โจทย์Code++ Challenge 

๒๐๑๕ระดับBeginner 
นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 

รางวัลเหรียญ
ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๘ 

 ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ที ่ วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๑ 
๒ ส.ค.  
๒๕๕๘ 

แข่งขันตอบปจญหา
กฎหมาย 

น.ส.วรรณพร  ปองสุข 
นายธีรสิทธ์ิ  ภัทรณัฐกนกสริ ิ
น.ส.ปราชญา  ศรัทธา 
น.ส.พิชชานันท์  ควรหาญ 
น.ส.สุนติา  แตงผึ้ง 
น.ส.วิภาดา  ราษฎร์ธนสกลุ 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

๒ 
๑๙ ส.ค. 
๒๕๕๘ 

แข่งขันประกวด 

มารยาทไทย 

ด.ญ.พรทติา  ม่วงลาย 
ด.ญ.เบญจกลุ  สุทธิสุคนธ ์
ด.ญ.อรรวี  โฉมมา 
ด.ช.ภูกริช  บูรภัทรสานนท์ 
น.ส.รตัติยาพร  ซื่อด ี
น.ส.อังคณา  รุ่งเรืองใจ 
น.ส.ภานุชนาฎ  ขําต้นวงษ ์
น.ส.ปฐมา  หนูขวัญแก้ว 

ธนาคารธนชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

ผ่านเข้ารอบ 

ระดับภาค 

๓ 
๒๓ ส.ค. 
๒๕๕๘ 

แข่งขันเศรษฐศาสตร์ 
เพชรยอดมงกุฎ 

ด.ช.ธธีร  ถาวรธนบุตร 
ด.ญ.พิชญารี  ยะรี 
ด.ญ.กิตติกัญญา  ศรีวิสุทธิกลุ 
ด.ญ.บุษดี  ดอกบัวบาน 
ด.ญ.ศศินันท์  เจริญงาม 
นายรณภพ  กุสุวิมล 
น.ส.ชลุีพร  สดใส 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ร่วมกับ

มูลนิธิรม่ฉัตร  
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะเศรษฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์ฯ 
ร.ร.สตรีวิทยา ๒  สมาคม

ประกัน 
ชีวิตไทย   

เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

๔ 
๒๒ ส.ค.
๒๕๕๘ 

แข่งขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทยฉบับ
เยาวชนฯครั้งที่ ๒๐

ระดับจังหวัด 

น.ส.พิมพ์วิภา  เตี๋ยอํานวยชัย
น.ส.กัญญาวีร์  เวชพันธ์ 
ด.ญ.อารยี์รัตน์  ถนอมน้ําใจ 

สโมสรไลออนสากล 
ภาค ๓๑๐ ดี 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

๕ 
๒๐ พ.ย.
๒๕๕๘ 

ผ่านเข้ารอบ 
๑๒ ทีมสุดท้าย 

การแข่งขันตอบปจญหา
หน้าที่พลเมือง 

นายธีรสิทธ์ิ  ภัทรณัฐกนกสริิ 
นายจิรพัทธ์  ป้อมสุด 
น.ส.ณัชกมล ทองสุดจริตพันธ ์

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 

เกียรติบัตร 
เข้าร่วม 

๖ 
๒๑-๒๒ 

พ.ย. 
๒๕๕๘ 

แข่งขันประวัติศาสตร์ 
เพชรยอดมงกุฎ 

ด.ญ.นพวรรณ  เอมต้น 
ด.ญ.ศศินันท์  เจริญงาม 
ด.ญ.ธรธรณส์วัสศร ี
นายวสุธร  อภิวัฒนพงษ ์
นายไรวินท์  สุบัน 
น.ส.เจตพร  บูรณะกร 

มูลนิธิร่มฉัตร 

ร.ร.สตรีวิทยา ๒ 
เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ วัน เดือน ป ี รายการ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

๗ 
๒๘ ม.ค.
๒๕๕๙ 

แข่งขันตอบปจญหา
ธรรมกับเยาวชน 

ด.ญ.เอกนรี  แสนทอง 
ด.ญ.กัญญาวีร์  เวชพันธ ์

วัดปรีดาราม   
(ยายส้ม) 

เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

๘ 
๘ ก.พ. 
๒๕๕๙ 

แข่งขันตอบปจญหาทาง
เศรษฐศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

น.ส.พิชา  เดี่ยวทิพย์สุคนธ์น.ส.
อรญา  สายรวมญาต ิ
น.ส.เปมิกา  สากล่ํา 
นายรณภพ  กุสุวิมล 
นายอิทธิชัย  พงษ์ต้นสกุล 
นายธนวัฒน์  แก้วจีน 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) 

เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

๙ 
๑๗ ก.พ. 
๒๕๕๙ 

แข่งขันตอบปจญหา
วิชาการรัฐศาสตร์รังสิต 

นายธีรสิทธ์ิ  ภัทรณัฐกนกสริ ิ
นายสุวิจักขณ์  ปาทา 

คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๐ 
๑๙ ก.พ.
๒๕๕๙ 

แข่งขันการสวดมนต์
หมู่ทํานองสรภัญญะ 

น.ส.กุลณิชา  วัชโรทัย 
น.ส.พรนิภา  ทองโคกสูง 
น.ส.พรพรรณ  ทัศนียะเวช 
น.ส.ธนาภรณ์  อุปชาย ์
น.ส.พิมพ์ปุษยา วงศ์สามมุข 

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๑ 
๑๙  มี.ค.
๒๕๕๙ 

การแข่งขันอัจฉริยะ
เยาวชนประกันภัย 

ครั้งที่ ๗ 

น.ส.สศยิา วรธํารงผไท 
น.ส.พรพรรณ   ทัศนียะเวช 

สมาคมวินาศภัย 
แห่งประเทศไทย 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๕๐ 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
 

๑. นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม ความ
เป็นไทยมีจิต 
สํานึกในการ
อนุรักษ์
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรม  
และภูมิปจญญา
ไทย 

๒. นักเรียน
สืบสานงาน
พระราชดําริ 

๓. นักเรียนมี
ความภาคภูมิใจ
ในสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 

จัดกิจกรรมสืบสาน
ความเป็นไทยและวิถี
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนววิถี
พุทธ 

๒. โครงการส่งเสริม
สืบสานงานพระราช 
ดําริและนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ
- โครงการทําบัญชี มี 
พอใช้ ให้พ่อดู 
-  ศึกษาดูงานโครงการ
ส่วนพระองค์สู่การ
ปฏิบัติ 
- โครงการทําความดี
เฉลิมพระเกียรติ 

๓. โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปจญญาไทย 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของ

จํานวนนักเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม  
ความเป็นไทย มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปจญญาไทย 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจรรม/
ผลงานที่สืบสานงาน
พระราชดําริ 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๕๑ 

 
 
ที ่

ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๑.  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๓.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลการประเมิน
การอ่าน คิด 
วิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ดังนี้ 
- สอนเสริมเพ่ิมความรู้
ในรายวิชาต่างๆ 
- พัฒนางานแนะแนว
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน 

-นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกวิชาสูงขึ้น 
-นักเรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟจง 
ดูและเขียนสื่อความคิดของ
ตนเองได้ 
- นักเรียนสามารถนําเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปจญหาหรือ
วิธีการของตนเอง 
- นักเรียนสามารถกําหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปจญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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 ๕๒ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
โครงการ
พระราชดําริ   

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
โรงเรียน  
๒. เพ่ือส่งเสริมแนวทางการ
ดําเนินงานตามโครงการพระ 
ราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา 
เศรษฐ กิจพอเพียงอย่าง
ถูกต้อง 
๕. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๖. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักเรียนในการนําไป
ปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามโครงการ
พระราชดําริ  ดังนี้ 
- ทําบัญชีให้พ่อดูตาม
โครงการพระราชดําริ 
- ธนาคารโรงเรียน 
- ทัศนศึกษาโครงการ
พระราชดําริ 
- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง และ
เป็นผู้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้   

๔ โครงการส่งเสริม
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ   

๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาด้านความรู้
ความสามารถด้านวิชาการให้
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  
๓.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนสามารถนําความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเอง  

จัดกิจกรรม  ดังนี้ 
-  กิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือเตรียม
สอบวัดผลทางการ
ศึกษาระดับชาติ และ
การสอน GAT/PAT 
- ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก 
- เปิดโลกวิชาการทุก  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจใน 
กิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ ดนตรี กีฬา
และนําทักษะไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
- นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิชาการตาม
ความถนัดของตนเอง    
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 ๕๓ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
      ๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น ปรับปรุง  พอใช้  ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ  
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกัเรียนรู้ 
และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปจญหาได้อย่างมีสตสิมเหตผุล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธผิล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายใน สถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกําหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษา ให้ยกระดบั
คุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคุณภาพ   ระดับ
คุณภาพ...ดีเยี่ยม.. 

 

  



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๕๔ 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  
๑๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   
 

 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา                    

    

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  

    

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

ด้านคร ู
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน                        
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ                         

    

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการ
บริหารงาน   อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                          
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

    

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ............ดี.............. โดยมีค่าเฉลี่ย...๓.๑๒.......   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๕๕ 

๑๒.๒. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
            จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
มาตรฐานที่  ข้อเสนอแนะ 

๑ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ โดยปลูกฝจงให้ผู้เรียนยึดถือและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

๒ สถานศึกษาควรจัดทําโครงการเพ่ือรองรับการแก้ไขปจญหาผู้เรียนที่มีน้ําหนักเกินกว่าเกณฑ์ 
๔ ครูควรส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายภายในชั้นเรียน กิจกรรมแต่ละครั้งควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระตุ้นศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปสาระที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

๕ การสอนซ่อมเสริม ควรมีความต่อเนื่องการประเมินผลหลังจากสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๖ ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
๘ ควรพิจารณาสัดส่วนครูต่อนักเรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๙ ครูควรบันทึกหลังแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นหลักฐานในการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาเป็นผู้เรียนต่อไป ควรทําวิจัยหน้าเดียว เพ่ือจะได้
นํามาแก้ปจญหาผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

๑๐ ผู้บริหารควรริเริ่มวางแผนกําหนดแนวทางในการบริหารเพ่ือเตรียมรองรับการกระจายอํานาจ มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ควรดําเนินอย่างต่อเนื่องมีแบบการวัดประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๑ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการ
เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

๑๒ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและพัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น E-learning และ/
นวัตกรรมที่ผู้เรียนและครูร่วมกันคิดค้นคว้า ควรจัดวางแผนระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 

๑๓ สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้ทันสมัยเหมาะกับบริบทของ
สถานศึกษา ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปจญญาท้องถิ่น 

๑๔ สถานศึกษาควรจัดการประเมินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบและกลไก การบรรลุเป้าหมายและความพึงพอใจของภาคี 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๕๖ 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
๑๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๘๓ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ทําเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๔๓ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๗๑ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สําคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๓ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  
                 สถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา ๕.๐๐ ๕.๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๐๑ ดีมาก 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .......ดีมาก........... โดยมีค่าเฉลี่ย.....๙๑.๐๑...   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๕๗ 

๑๓.๒. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
            จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ปจจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น ( s ) 

มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
๑. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากการทําโครงงาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและคิดเป็น ทําเป็นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม มี
คุณภาพระดับ ดี 
๒. สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้เรียนมีอัต
ลักษณ์ “ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ”  พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา     
“ นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี ”  เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาการดําเนิน
โครงการพิเศษ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา  
๑. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ ได้จัด
โครงสร้างการบริหารงานที่มีผู้รับผิดชอบตามขอบข่ายงานครอบคลุมพันธกิจเป็น ๔ ฝ่ายงาน 
๒. สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้ รักษาตัวบ่งชี้ และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ครูวางแผนในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม    การเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัย 
ปฏิบัติจริง 
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน   
       สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยกําหนดตัวชี้วัด พัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดดําเนินงานตามระบบพัฒนางานด้วย
วงจรคุณภาพ พร้อมกับพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารและเพ่ือ 
การเรียนรู้ของบุคลากรไว้ได้ครอบคลุมพันธกิจ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมเป็นกรรมการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลในทุกมาตรฐาน มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่มีแผนงาน /โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้อง ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน 
กําหนดยุทธ์ศาสตร์พัฒนานําแผนสู่การปฏิบัติ ตามปฏิทินงานอย่างครบถ้วนและรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ 

จุดควรพัฒนา ( w ) 
มาตรฐานด้านผล  
การจัดการศึกษา   
ควรพัฒนาการประเมิน
ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น 
ได้แก่  การประเมินงาน
และกิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และการประเมินแบบ
วัด แบบทดสอบ 
รวมทั้งพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ปจญญา ให้ครบวงจร
แห่งคุณภาพ      
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 ๕๘ 

ปจจจัยภายนอก 
โอกาส 

           สถานศึกษา ถือกําเนิดขึ้นจากกระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์และอยู่ในพระอุปถัมภ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความสําคัญ มีความสามารถในการร่วม
บริหารสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
สถานศึกษา 

อุปสรรค 
        สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้ชุมชนที่มีการขยายตัวค่อนข้าง
รวดเร็ว และตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการซึ่งมีประชากรย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยค่อนข้างมากและตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มทํา
ให้เกิดปจญหาน้ําท่วมได้ง่าย 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 

๑. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบวัดแบบทดสอบ  แบบทดสอบทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ  รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และนําผลการวิเคราะห์ มาหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน  วาง
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง     
ทั้งภายในและนอกสถานที่โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมากที่สุด จัดให้มีศูนย์การพัฒนาศักยภาพ การคิด
รวบยอด และประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานมากๆ  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงกับผู้เรียนทุกคน เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางปจญญา ให้ครบวงจรแห่งคุณภาพ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการทําโครงงาน มี
คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ด ี

๒.  มาตรฐานดา้นการบริหารจัดการศึกษา 
 -  ไม่มี - 

๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
-  ไม่มี -  

๔. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 -  ไม่มี - 

๑๔. สรุปสภาพปจญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

      สภาพปัญหา  
       สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้ชุมชนที่มีการขยายตัวค่อนข้างรวดเร็ว และตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการซึ่งมีประชากรย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยค่อนข้างมากและตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มทําให้เกิดปจญหาน้ําท่วมได้ง่าย       
      จุดเด่น  
      มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
       ๑. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากการทําโครงงาน มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
และคิดเป็น ทําเป็นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม มีคุณภาพระดับ ดี 
       ๒. สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “ เชิดชูคุณธรรม 
เลิศล้ําวิชาการ”  พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา  “ นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี ”  เป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาการดําเนินโครงการพิเศษ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
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 ๕๙ 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา  
       ๑. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ ได้จัดโครงสร้าง         
การบริหารงานที่มีผู้รับผิดชอบตามขอบข่ายงานครอบคลุมพันธกิจเป็น ๔ ฝ่ายงาน 
         ๒. สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้ รักษาตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ครูวางแผนในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม    การเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้าง
บรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัย ปฏิบัติจริง 
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน   
       สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยกําหนดตัวชี้วัด พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดดําเนินงานตามระบบพัฒนางานด้วยวงจรคุณภาพ พร้อมกับพัฒนาระบบการบริหารข้อมูล
สารสนเทศ  เพ่ือการบริหารและเพ่ือการเรียนรู้ของบุคลากรไว้ได้ครอบคลุมพันธกิจ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมเป็นกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลในทุกมาตรฐาน มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีแผนงาน /โครงการ และกิจกรรมที่
สอดคล้อง ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน กําหนดยุทธ์ศาสตร์พัฒนานําแผนสู่การปฏิบัติ ตามปฏิทินงานอย่าง
ครบถ้วนและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

        จุดที่ควรพัฒนา 
         ควรพัฒนาการประเมินให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ได้แก่ การประเมินงานและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ รวมทั้งพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางปจญญา ให้ครบวงจรแห่งคุณภาพ      
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 ๖๐ 

ตอนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
          โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  มีการแบ่งโครงสร้าง        
การบริหารงานเป็น ๕ ด้าน  ได้แก่ ด้านกลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ      
กลุ่มบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA 
(เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, SBM ฯลฯ ) 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

๑. งานอํานวยการสํานักงาน   
๒. งานบริหารหลักสูตร  
๓. งานทะเบียนนักเรียน 
๔. งานวัดและประเมินผล 
๕. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. งานห้องสมุด 
๗. งานแนะแนว 
๘. งานวิจัยทางการศึกษา 
๙. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๐. งานคอมพิวเตอร์ 
๑๑. งานจัดการเรียนการสอน 
๑๒. งานนิเทศการศึกษา 
๑๓. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๑๔. งานส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน 
 

๑.  งานอํานวยการสํานักงาน 
๒. งานบริหารการเงิน 
๓. งานเก็บรักษาเงิน   
๔. งานบริหารบัญชี 
๕. งานตรวจสอบบัญชี 
๖. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๗. งานสารบรรณ  
๘. งานระดมทรัพยากร  
๙. งานยานพาหนะและ 
    รถรับ-ส่งนักเรียน  
๑๐. งานธนาคารโรงเรียน 

๑. งานอํานวยการสํานักงาน 
๒. งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
๓. งานประชาสัมพันธ์  
๔. งานโสตทัศนศึกษา 
๕. งานอนามัยโรงเรียน 
๖. งานโภชนาการ นํ้าด่ืม 
๗. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
๘. งานหอพักนักเรียน 
๙. งานประชาสัมพันธ์ชุมชน 

รองผู้อํานวยการ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

นางสาวสุญาดา  ศิริบรูพงศา   

 หัวหน้างานบริหารฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

รองผู้อํานวยการ 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

นายบุญฤทธ์ิ  วิชัย   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

รองผู้อํานวยการ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

นายวินัย  พ่ึงคํา 
 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

๑. งานอํานวยการสํานักงาน 
๒. งานวินัยข้าราชการครู 
๓. งานอัตรากําลัง  สรรหา   
    และบรรจุแต่งตั้ง 
๔. งานพัฒนาและส่งเสริม 
    ความก้าวหน้าวิชาชีพครู 
๕. งานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียนและงานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
๖. งานวินัยและความประพฤติ 
    นักเรียน 
๗. งานกิจกรรมนักเรียน 
๘. งานเบญจวิถี 
๙. งานป้องกันและแก้ไขปจญหา 
    สารเสพติด 
๑๐. งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
๑๑. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑๒. งานรักษาความปลอดภัยและ
จราจร 
 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
นายนพดล  เด่นดวง 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

รองผู้อํานวยการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
นายชาญชัย  ชาญฤทธ์ิ 

รองผู้อํานวยการ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

นางผานิต  มาประเสริฐ     

๑. งานอํานวยการสํานักงาน  
๒. งานแผนงาน  
๓. งานวิจัยและพัฒนา 
๔. งานสารสนเทศ 
๕. งานจัดสรรงบประมาณ 
๖. งานติดตามและประเมินโครงการ 
๗. งานควบคุมภายใน 
๘. งานประกันคุณภาพ 
๙. งานรับนักเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการกลุม่ 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

คณะกรรมการกลุม่ คณะกรรมการกลุม่ คณะกรรมการกลุม่ คณะกรรมการกลุม่ 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ ธํารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย  
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานงานพระราชดําริ 
๕. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเต็มตามศักยภาพ 
๖. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา  

 
เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดเป้าประสงค์ดังนี้ 

๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล  และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
๓. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ

ทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
๔. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการทํางาน  เน้นการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา 
๖. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
 
ค าขวัญพระราชทาน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ   
คติพจน์พระราชทาน “ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย”  ปจญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
อัตลักษณ์  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ําวิชาการ 
เอกลักษณ์  นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี   
สีพระราชทาน  สีเหลือง เป็นสีประจําวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
สีม่วง  เป็นสีประจําวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 
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๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การบริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ใช้กระบวนการ

บริหารที่มีขั้นตอนสําคัญ ๕ ขั้นตอน คือ ๑. การวางแผน (Planning) ๒. การจัดองค์การ (Organizing)         
๓. การบังคับบัญชาและการอํานวยการ (Commanding and Direction) ๔. การประสานงาน                
(Co-ordination)  ๕. การควบคุมงานหรือการประเมินผล (Controlling/Evaluation) และได้นําหลักการ
บริหารที่สําคัญได้แก่ หลักการบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐาน หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ มาบูรณาการใช้เป็นแนวทางการบริหารโรงเรียนใน ๕ ขัน้ตอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การวางแผน ((Planning)  
โรงเรียนกําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ในการพัฒนา

โรงเรียน โดยใช้กระบวนการตามการจัดทําแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีข้ันตอน  ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑) กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือในการให้ข้อมูลทุก ๆ ด้านของโรงเรียน 

แล้ววิเคราะห์  SWOT  เพ่ือจัดทําวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ซึ่งได้วิสัยทัศน์ดังนี้  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ สืบสานงาน
พระราชดําริ ธํารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” 

๒) กําหนดภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) โรงเรียนได้นํานโยบายทางการศึกษาของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และมาตรฐานการศึกษามากําหนดเป็นพันธกิจ  

๓) กําหนดเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) ที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
นโยบาย วัตถุประสงค์  (Objectives) หรือเป้ามาย (Goals) วัตถุประสงค์ หมายถึง เป้าหมายที่ตอ้งการให
กิจกรรมบรรลุผล  

๔) กําหนดประเด็นกลยุทธหรือยุทธศาสตร์ (Strategy) กําหนดหลักในการดําเนินการเพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย  

๕) กําหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา เป็น ๔ ยุทธวิธี ดังนี้ 
    ๑. พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
   ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ๓. พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
   ๔ .พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในโรงเรียนสามารถจัดทําแผนในการปฏิบัติให้ถึงเป้าหมาย จึงมีวิธีการปฏิบัติเพื่อ
จัดทําโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้กําหนดตาม ๔ ยุทธวิธี เป็น ๙ วถิี ดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิแสดงกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

๒. การจัดองคกร (Organizing) 
                 เนื่องจากการจัดองค์กรเป็นภารกิจของหน่วยงานองค์การ  ที่จะร่วมกันจัดรูปงานเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นมีเป้าหมายที่แน่นอน    มีการจัดการที่เป็นรูปแบบ  ทุกคนในหน่วยงานต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจกลไกการดําเนินงานภายใต้ระบบขององค์กรอย่างชัดเจน  ดังนั้นโรงเรียน ซึ่งเป็น
สถานศึกษาที่มีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ส่วนเป้าหมายอ่ืน ๆ 
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและคณะบุคคลในโรงเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ กําหนดเป้าหมาย  โดยโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ใน
ทุกด้าน ดังนั้นจึงได้กําหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  วิเคราะห์กลุ่มงาน กําหนดหน่วยงานย่อย 
ดังนี้ 

๑) แบ่งงานเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานของโรงเรียน  โดยแบ่งกลุ่มงานเป็น ๕ กลุ่มงาน
ประกอบด้วย ๑. กลุ่มงานวิชาการ ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและ
แหล่งเรียนรู้   ๒. กลุ่มงานบุคคล ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากร การปกครองนักเรียน จัดดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ๓. กลุ่มงานงบประมาณดําเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน  ด้านการเงิน 
การระดมทรัพยากร งานธุรการและสารบรรณ ๔.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน     
การเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และสวัสดิการอ่ืน ๆ ๕. กลุ่มนโยบายและแผน ดําเนินงานเกี่ยวกับ     
การวางแผน การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  

๒) จัดระบบให้หนวยงานย่อย  โดยในหน่วยงานได้แบ่งการดําเนินงานตามสายงานและจัด    
บุคลากรให้มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันตามลักษณะงาน  กําหนดให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถ
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และความถนัด มีเอกสารกํากับหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่
ครบถ้วนและชัดเจนในแต่ละงาน  หน่วยงานของโรงเรียนคือการแบ่งกลุ่มการบริหาร มี ๕ กลุ่ม ได้แก ่
        -  การบริหารกลุ่มวิชาการ 
        -  การบริหารกลุ่มงบประมาณ 
        -  การบริหารกลุ่มงานบุคคล 
        -  การบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
        -  การบริหารกลุ่มนโยบายและแผน 

๓) การมอบอํานาจหน้าที่ต้องปฏิบัติงานต้องคํานึงถึงความเหมาะสม โดยโรงเรียนได้จัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มบริหาร และกํากับการมอบหมายหน้าที่ในคําสั่งทุกคําสั่ง 

๔) มีคณะกรรมการที่กํากับ และสนับสนุนโรงเรียนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ได้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
๓.  การบังคับบัญชาและการอ านวยการ   (Commanding and Direction) 

โรงเรียนกําหนดรูปแบบสายงานการบังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหาร โรงเรียน ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร หัวหน้างาน ซึ่งกลุ่มการบริหารมี  ๕ กลุ่ม ได้แก่ 
       -  การบริหารกลุ่มวิชาการ 
       -  การบริหารกลุ่มงบประมาณ 
       -  การบริหารกลุ่มงานบุคคล 
       -  การบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
       -  การบริหารกลุ่มนโยบายและแผน 
 

๔. การประสานงาน (Co-ordination) 
เป็นการการจัดระเบียบวิธีการทํางานเพ่ือ ให้ผู้ปฏิบัติรู้ถึงวัตถุประสงค์  และรายละเอียดของงานจน

สามารถปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายงาน มีการร้อยรัดต่อเนื่องกันจนเสร็จสิ้นภารกิจของ
หน่วยงานที่ได้ร่วมกันวางไว้  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้มี
การประสานงานดังนี้                        

๑) การประสานงานเริ่มตั้ งแต่การวางแผน หรือประสานแผน    โดยกําหนดรูปแบบ             
การปฏิบัติงาน โครงการต่าง ๆ  กําหนดบุคลากรเพ่ือ วางรูปแบบการทํางานตามความรู้ความสามารถซึ่ง 
เรียกว่า ประสานคน  และประสานความเข้าใจทางความคิดเรียกประสานงานความคิด  โดยเรียกการประสาน
ทั้งหมดว่า การประสานงาน  

๒) ผู้อํานวยการทําหน้าที่เป็นผู้ประสาน กลุ่มบริหารงานทั้งหมด และมอบหมายให้รอง
ผู้อํานวยการซึ่งเป็นผู้บริหารกลุ่มงาน เป็นผู้ประสานงานภายในกลุ่มบริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานมีหน้าที่
ประสานบุคลากรในกลุ่มงานย่อย 

๓) จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเพ่ือขอความร่วมมือในการวางแผนการดําเนินงาน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบแนวทางการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

๔) จัดประชุมบุคลากรทุกกลุ่มงานระดับย่อย ในการวางแผนการนิเทศ ติดตามผล และการ
สรุปผลการดําเนินงาน ต่าง ๆ  และประชุมครูทั้งหมดเป็นระยะ ๆ ทุกเดือน 
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๕) จัดทําเอกสารคู่มือการบริหารโรงเรียน  โดยมีแผนภูมิการบริหารของกลุ่มบริหาร 
กรรมการบริหารกลุ่มบริหาร ขอบข่ายหน้าที่ของกลุ่มบริหารและของหน่วยงานย่อย ตลอดจนคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นสื่อในการประสานงานให้เข้าใจตรงกันสามารถปฏิบัติงาน
และนิเทศติดตามได้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน 
 

๕.  การควบคุมงาน (Controlling/Evaluation)      
การดําเนินการในการกํากับดูแลการดําเนินงานต่างๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้   ซึ่งเป็นการ

กําหนด เป้าหมายของการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าแล้วเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ด้านปริมาณ (Quantity) ด้านคุณภาพ (Quality)  ด้านเวลา (Time) และ ด้านงบประมาณ หรือต้นทุน 
(Budget  or  Cost)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการควบคุม 
หรือการประเมินผล ดังนี้ 

๑) กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ในการดําเนินงานของหน่วยงานย่อย และในโครงการ /
กิจกรรม 

๒) กําหนดให้ทุกหน่วยงานประชุมเพ่ือติดตามงานของหน่วยงาน เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง 

๓) กําหนดให้มีหน่วยงานติดตามประเมินผล เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานและโครงการ 
และ รวบรวมผลการประเมินโครงการ ตลอดจนจัดทําเอกสารสรุปรายงานโครงการ 

๔) กําหนดเวลาประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ โดยจะประเมินผลและรายงาน
ผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นปีงบประมาณ 

๕) กําหนดการประชุมประจําเดือนเพ่ือติดตาม รายงานผลการดําเนินงานและผลการพัฒนาของ
กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม 

๖) จัดระบบประกันคุณภาพและประเมินรายงานผลการประกันคุณภาพให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด  

๗) มีคณะกรรมการที่กํากับ และสนับสนุนโรงเรียนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ได้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

๘) จัดทําวารสารรายงานการดําเนินงาน/กิจกรรมตลอดจนผลการพัฒนาโรงเรียนให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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๔. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
เป้าหมาย 
๑. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่มีคุณภาพ สามารถทําให้การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒. สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ

สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 
๔. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการนําเสนอผลงาน 
ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของของความพึงพอใจต่อการการจัดโครงสร้างการบริหาร 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และสภาพแวดล้อม 
๔. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน 
โครงการ 
โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
 
ยุทธวิธีที่ ๒   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
๒. ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุและปจญหาทางเพศ 
๔. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ 
๗. ผู้เรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
๘. ผู้เรียนทํางานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๙. ผู้เรียนทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๑๐. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๑๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๖๘ 

๑๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

๑๓. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
๑๔. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 

รอบตัว 
๑๕. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟจง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
๑๖. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๑๗. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน 
๑๘. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟจง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 
๑๙. ผู้เรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปจญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๒๐. ผู้เรียนสามารถกําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปจญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๒๑. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
๒๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒๕. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ําหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. รอ้ยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปจญหาทางเพศ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๖. ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 

นันทนาการ ตามจินตนาการ 
๗. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
๘. ร้อยละของผู้เรียนที่ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๙. ร้อยละของผู้เรียนที่ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๑๐. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๑๑. จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๒. จํานวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดําเนินงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ

ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
๑๓. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๑๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้

และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
๑๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟจง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติม 
๑๖. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
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๑๗. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน 
๑๘. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟจง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 
๑๙. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปจญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๒๐. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถกําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปจญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
๒๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
๒๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 
โครงการ 
๑. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ     
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
๓. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง      
๔. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดข้ันสูงของผู้เรียน      
๕. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
๖. โครงการส่งเสริมรักงาน รักสังคม รักสัมมาชีพ       
๗. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
๘. โครงการส่งเสริมตามโครงการพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
๙. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล     
 
ยุทธวิธีที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
๑. ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปจญญา 
๔. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปจญญาของ

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
๕. ครูมีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย 
๖. ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ไขปจญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความเสมอภาค 
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๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ    
การสอน 

๘. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
๙. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๑๐. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อย่างสม่ําเสมอ 
๑๑. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 ตัวช้ีวัด 

๑. จํานวนกิจกรรมและผลการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒. ร้อยละของครูที่มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๔. ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปจญญา 

๕. ร้อยละของครูที่มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและ
ภูมิปจญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๖. ร้อยละของครูที่มีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๗. ร้อยละของครูที่ให้คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ไขปจญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๘. ร้อยละของครูที่ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน 

๙. ร้อยละของครูที่ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

๑๐. โครงการ/ กิจกรรมและผลการดําเนินการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑๑. โครงการ/ กิจกรรมและผลการดําเนินการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 
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 โครงการ 
๑. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้     
๒. โครงการพัฒนาบุคลาการ        
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและ

การนิเทศภายใน            
  ยุทธวิธีที่ ๔  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  เป้าหมาย 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๒. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
๓. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
๖. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๗. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๘. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๙. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 
๑๐. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๒. จํานวนรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ   

ความสนใจ 
๓. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. จํานวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดําเนินการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. จํานวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดําเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๖. แผนงานและผลการดําเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๗๒ 

๗. ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและการนําไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๘. มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๙. โครงการ/ กิจกรรมและผลการดําเนินการพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง    

การปฏิรูปการศึกษา 
๑๐. มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 โครงการ 
๑. โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
๒. โครงการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม      
๓. โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา       
๔. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
๕. โครงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้      
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๗๓ 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 

ยุทธวิธีที่ ๑  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดสภาพ 
แวดล้อมและ
การบริการให้
ผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

๑. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนําเสนอผลงาน 
๒.สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓.สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 
๔.  สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้เรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และนําเสนอผลงานได ้ใช้
บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความ 
พึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติการ อาคารเรียนและสภาพ 
แวดล้อมของโรงเรียน มีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมที่โรงเรียนได้จัดให้ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา มฐ.ที่ ๑๑      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๗๔ 

กลยุทธวิธีที่ ๒   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียน 
๒. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
๓. โครงการส่งเสริม
กระบวนการคิดข้ัน
สูงของผู้เรียน 
๔. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  

๑.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
๒.ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๓.ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปจญหาทางเพศ 
๔.ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕.ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
๖.ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
๗. ผู้เรียนมีการวางแผนการทํางาน
และดําเนินการจนสําเร็จ 
๘. ผู้เรียนทํางานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
๙. ผู้เรียนทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๑๐. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
๑๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง 
ความต้องการ ความสามารถ ความ 
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยในการ
ดูแล สุขภาพและออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และ 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยง สภาวะที่เสี่ยงต่อ 
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปจญหาทางเพศเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออก อย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการมีการวางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
อย่างเป็นระบบทํางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้มี ความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย ได้รับการ
ส่งเสริมส่งเสริมความสามารถ 
ความถนัด ได้รับการดูแลช่วย 
เหลือจากโรงเรียน มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะใน
การอ่าน ฟจง ดู พูด เขียนและ 
 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา มฐ.ที ่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๗๕ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 ๑๓. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
๑๔. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 
๑๕. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟจง ดู 
พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 
๑๖. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
๑๗. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และนําเสนอผลงาน 
๑๘. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่านฟจงและดูและสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
๑๙. ผู้เรียนสามารถนําเสนอวิธีคิดวิธี
แก้ปจญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๒๐. ผู้เรียนสามารถกําหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปจญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
๒๑. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้าง 
สรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
๒๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒๓. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
๒๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
๒๕. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับ 
ชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

ตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม  สามารถทํางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็เพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกันกับเพ่ือนได้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นําเสนอผลงาน 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟจง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปจญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง กําหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปจญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ มี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์  มีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา มฐ.ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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 ๗๖ 

ยุทธวิธีที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.   โครงการพัฒนา
บุคลาการ 
๒.   โครงการพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการ 
เรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
และการนิเทศภายใน 
๓. โครงการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 
 

๑. ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง 
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ครูมีการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 
สติปจญญา 
๔. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิปจญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
๕. ครูมกีารวัดและประเมินผล 
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
๖. ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษาและ
แก้ไขปจญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน 
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย  
ความเสมอภาค 
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ  
การสอน 
๘. ครูมีการจัดการเรียนการสอน 
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

ครทูุกคนมีการกําหนดเป้าหมาย 
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  
ทักษะกระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี 
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในวางแผนการ 
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน มีการ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ 
ตอบสนองความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 
ทางสติปจญญา มีความสามารถ 
ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมผนวกกับการนํา 
บริบทและภูมิปจญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 
จัดการเรียนรู้ มีการวัดและการ 
ประเมินผลการเรียนการสอนที่ 
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย สามารถให้คํา  
แนะนํา คําปรึกษาและแก้ไข 
ปจญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ 
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย 
ความเสมอภาค มีการศึกษา  
วิจัยและพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอนมี
การจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 
 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา มฐ.ที่ 
๗,๘,๙,๑๐      

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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 ๗๗ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 ๙. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครู 
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
๑๐. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน  
กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ําเสมอ 
๑๑. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
 

ครสูามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปความรู้ได้ ด้วยตนเอง
สถานศึกษา การนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตามตรวจสอบและนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ําเสมอ 
 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
มฐ.ที ่๗,๘,๙,๑๐      
     

 

 
ยุทธวิธีที่ ๔  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒. โครงการระดม
ทรัพยากรทาง
การศึกษา 
๓. โครงการส่งเสริม
การบริหารการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
๔. โครงการส่งเสริม
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
๕. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

๑.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา 
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๒. สถานศึกษามีการจัดรายวิชา 
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก 
เรียนตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ 
๓.สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษามีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูล  

สถานศึกษามีหลักสูตรสถาน  
ศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง  
กับท้องถิ่น มีจํานวนรายวิชา  
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน  
เลือกเรียนตามความถนัด  
ความสามารถและความสนใจ มี 
การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
โครงการ / กิจกรรมและผลการ
ดําเนินการจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถาน ศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา มฐ.ที่ ๑๒ ,
๑๓,๑๔,๑๕      

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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 ๗๘ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖. โครงการ
สร้างสรรค์สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 

สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 
๖. สถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๗. สถานศึกษามีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๘. สถานศึกษามีการจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
๙. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา 
๑๐.สถานศึกษามีผลการดําเนินงาน 
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

สถานศึกษามีจํานวนโครงการ / 
กิจกรรมและผลการดําเนินการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีแผนงาน
และผลการดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกและการนําไปใช้วาง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดทํารายงานประจําปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน  มีโครงการ / กิจกรรม
และผลการดําเนินการพิเศษ
เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
มีผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา มฐ.ที่ มฐ.ที่  
๑๒ ,๑๓,๑๔,๑๕     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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 ๗๙ 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด้านที่  ๑  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ี
ด ีและมีสุนทรียภาพ 

   ๔.๙๘ ๕.๐ ๕ ดีเยีย่ม 
๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกกําลังกาย 
สม่ําเสมอ 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๒๒๘๓ ๒๒๐๓ ๙๖.๕๐ ๐.๔๘ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปจญหาทางเพศ 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น ๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะชีวิต 
๔) กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
  
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๐ 

๒.  วิธีการพัฒนา 
๑) โรงเรียนจัดกิจทําโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพซึ่งในโครงการจะมี

กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๒) โรงเรียนจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติด กิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพตติดและการป้องก้น
ตนเองจากยาเสพติดป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปจญหาทางเพศ 

๓) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออก 
เช่น กิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การให้นักเรียนได้มีชุดการแสดงในกิจกรรมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  เป็นต้น 

๔) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสารถนักเรียน โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมทักษะศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ กับหน่วยงานภายนอกที่จัดขึ้นทุกครั้งที่มีโอกาส 
๓.  ผลการพัฒนา  

๑) ผู้เรียนรักการออกกําลังกาย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ 
๒) ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนน้ําหนัก ส่วนสูง 

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓) ผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากยาเสพติดป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปจญหาทางเพศฯลฯ 
๔) ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕) ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี/นาฏศิลป์ มี

ทักษะทางด้านกีฬา/นันทนาการ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายรายการ 
๔.  แนวทางการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรี – 
นาฏศิลป์  ควรจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และเชิญวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน  
มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน  ส่วนกิจกรรมเสริมต่างๆ ควรมีการขยายผลออกสู่ชุมชนให้มากข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๑ 

มาตรฐานที่  ๒ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครู ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทัง้หมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

     ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

๒๒๘๒ ๒๒๘๓ ๙๙.๙๖ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
๓)  กิจกรรมบรรพชาสามเณร  
๔)  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
๕)  กิจกรรมช่วยงานวัด ชุมชน 
๖)  กิจกรรมสวดมนต์ประจําสัปดาห์ 
๗)  กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
๘)  กิจกรรมเผยแผ่พระธรรมทูต 
๙)  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
๑๐)  กิจกรรมงานวันเกียรติยศ 
๑๑)  กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑๒)  กิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา 
๑๓)  กิจกรรมวันไหว้ครู 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๒ 

๒.  วิธีการพัฒนา    
๑)  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีน้ําใจ เคารพในกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  มีน้ําใจช่วยเหลือสังคม รักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น การร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  การช่วยเหลืองานวัด การไปปลูกป่าชายเลน 
เป็นต้น 

  ๒)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม ่
  ๓)  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เช่น วันคริตมาสต์      

วันตรุษจีน 
 ๔)  จัดกิจกรรมและรณรงค์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปจญหาของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นักเรียน

ช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓.  ผลการพัฒนา  
 ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒) ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๓) ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 ๔) ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๔.  แนวทางการพัฒนา   

  ๑)  กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติแล้ว หากมีข้อบกพร่อง มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
        ๒)  จัดทําโครงการ/กิจกรรมเสริมเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๓ 

มาตรฐานที่  ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครู ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟจง ดู 
พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนําเสนอผลงาน 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
๒)  สมุดบันทึกการอ่าน 
๓)  สถิติการยืม-คืน 
๔)  สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
๕)  สถิติการใช้บริการ Internet 
๖)  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
๗)  ทะเบียนหนังสือ 
๘)  ป้ายนิเทศ 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๔ 

๒.  วิธีการพัฒนา    
          ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมนักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๒) ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
 ๓) การจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 ๔) ส่งเสริมกิจกรรมการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 ๕) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้กับนักเรียนมีทักษะด้านการคิด การอ่าน การฟจง การพูดและ
การเขียน 
๓.  ผลการพัฒนา  
 ๑) นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น และสนใจที่จะศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
 ๒) นักเรียนรู้จักเลือกวิธีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) นักเรียนรู้จักนําเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาความรู้ นําเสนอผลงานที่หลากหลาย 
 ๔) โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก  
๔.  แนวทางการพัฒนา   
   โรงเรียนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและนําเสนอผลงานให้หลากหลายและทันสมัย 

 
มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครู ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 

   ๕.๐๐ ๔.๙๑ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟจง และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

๒๒๔๔ ๒๒๘๓ ๙๘.๒๙ ๒.๐๐ ๑.๙๗ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปจญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๒๒๔๑ ๒๒๘๓ ๙๘.๑๖ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ ์
ตัดสินใจแก้ปจญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๒๒๓๘ ๒๒๘๓ ๙๘.๐๓ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๔ ความคิดริเริ่มและร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๒๒๓๘ ๒๒๘๓ ๙๘.๐๓ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยีย่ม 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๕ 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) บันทึกการอ่าน/ชิ้นงาน โครงการ 
๒) มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
๓) สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๔) การวัดและประเมินผลทุกระดับชั้น  
๕) ข้อมูลสารสนเทศ 
๖)  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
๗)  กิจกรรมค่ายคุณธรรมทุกระดับชั้น 
๘)  กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ 
๙)  โครงการส่งเสริมทักษะ กระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 

       ๑๐) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

๒.  วิธีการพัฒนา 
๑)  จัดกิจกรรมสู่มาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ 
๒)  ส่งเสริมการจัดทําโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓)  ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด เช่น ป้ายนิเทศ การเขียนสื่อความ ส่งเสริมการอ่าน 
๔)  ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
๕)  ประเมินผลจากโครงการ/กิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วม 

  
๓.  ผลการพัฒนา 

     ๑)  นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้าน การฟจง การพูด การอ่านและการเขียนสื่อสารเนื่องจากกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ  ทําให้เกิดทักษะในการสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ร้อยละ ๙๐ 

     ๒)  นักเรียนมีความสามารถในการนําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปจญหาต่างๆ โดยใช้ภาษาพูดหรือเขียน ร้อยละ ๙๐ 

     ๓)  นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ ร้อยละ ๙๐  

     ๔)  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน ร้อยละ ๙๐  

๔.  แนวทางการพัฒนา   
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒) การจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปจญหา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      ๓)   การจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๖ 

มาตรฐานที่  ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครู ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

     ๕.๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตาม
เกณฑ์   

๗๔.๒๙ ๑.๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์   

๙๕.๗๑ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตาม
เกณฑ์   

๙๗.๖๘ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ์   ๘๒.๘๒ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

  ๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่คความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒) กิจกรรมการเรียนเสริม เพ่ือเตรียมสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติและการสอบ GAT/PAT  
๓) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๔) กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเตรียมสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.๓ 
๕)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

๒.  วิธีการพัฒนา    
๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทักษะทางวิชาการ  
๒) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้เสริมเพ่ือเตรียมสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติและ   

การสอบ GAT/PAT 
๓) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้เสริมเพ่ือเตรียมสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.๓ 
๔) ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์

เขียน 
  
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๗ 

๓.  ผลการพัฒนา  
      ๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ ได้ระดับ ๓  ขึ้นไปอยู่ในระดับ ดีมาก 
      ๒) ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
      ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
      ๔) ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
๔.  แนวทางการพัฒนา   
 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ให้มากข้ึน  

 
มาตรฐานที่ ๖  

ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครู ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทัง้หมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   ๕.๐๐ ๔.๘๑ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 

๒๑๗๓ ๒๒๘๓ ๙๕.๑๘ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๒๑๘๕ ๒๒๘๓ ๙๕.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๒๒๒๒ ๒๒๘๓ ๙๗.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

๒๒๒๐ ๒๒๘๓ ๙๗.๒๔ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงงานงานบ้าน ชั้น ม.๑ 
๒) โครงงานอาชีพเกษตรพืชผักสวนครัว ชั้น ม.๒   
๓) โครงงาน/โครงงานอาชีพ ชั้น ม. ๓ 
๔) โครงงานออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือน ชั้น ม.๔ 
๕) โครงงานอาชีพเกษตรน้ําดื่มจากสมุนไพร ชั้น ม.๕ 
๖)  กิจกรรมจําลองอาชีพ ชั้น ม.๖ 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๘ 

๒.  วิธีการพัฒนา    
๑) นักเรียนที่เรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรวมกลุ่มทําโครงงาน/โครงงานอาชีพ/

กิจกรรมจําลองอาชีพ  
๒) ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการทําโครงงาน /โครงงานอาชีพ/กิจกรรมจําลองอาชีพ 
๓) นักเรียนรายงานผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
๔) ครูประเมินผลการดําเนินงานและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ําเสมอ 

 
๓.  ผลการพัฒนา  

  นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๙๐  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
อย่างมีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

๔.  แนวทางการพัฒนา   
๑) จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทํางานกลุ่ม 
๒) จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระท่ีนักเรียนสามารถคิด วางแผนการทําโครงงาน/โครงงานอาชีพได้ 

    ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ด้านที่  ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่  ๗   
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครู ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปจญญา 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๘๙ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครู ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและ
ภูมิปจญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัด การเรียนรู้ 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา 
และแก้ไขปจญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ  

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
๒) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๓) กิจกรรมอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเอง  

๒.  วิธีการพัฒนา    
๑) การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๒) การประชุมนิเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๓) การสอบถาม 
๔) การส่งครู และบุคลากร เข้าอบรม ในสถาบัน และองค์กรที่จัดเกี่ยวกับวิชาการ 
๕) การจัดสัมมนาให้ความรู้ แก่ครู 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙๐ 

๓.  ผลการพัฒนา  
๑) ครูเข้าใจบทบาท หน้าที่ และสามารถปฏิบัติการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) ครมูีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๓) ผลการสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ย

ของนักเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ 
๔) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดีบดี 

๔.  แนวทางการพัฒนา   
๑) ครตู้องเข้าใจบทบาท ศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด  
๒) ครูปฏิบัติหน้าที่สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามวุฒิการศึกษาท่ีจบ 
๓) ครูเข้าร่วม อบรม สัมมนา ความรู้เสมอ 

 
 

มาตรฐานที่ ๘  
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ระดับที่
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙๑ 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๒)  โครงการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม    
๓)  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
 ๒.  วิธีการพัฒนา    

ผู้บริหารได้บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลัก  ๔ ยุทธวิธี ๙ วิถี ดังนี้ 
  ยุทธวิธีที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
   วิถีท่ี ๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  
   วิถีท่ี ๒ พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน  

ยุทธวิธีที่ ๒  พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ 
   วิถีท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT  

วิถีท่ี ๔ พัฒนากระบวนการคิด  
      วิถีท่ี ๕ พัฒนาการอ่านและการเขียน   
        วิถีท่ี ๖ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ   
        วิถีท่ี ๗ การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธวิธีที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   วิถีท่ี ๘ พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน  
      ยุทธวิธีที่ ๔   การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

วิถีท่ี ๙ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
          
๓.ผลการพัฒนา  

๑. ผู้บริหาร ครูบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
จัดการศึกษาผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์ ตระหนัก 
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่าง ๆ เช่น การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ การวิจัยในชั้นเรียน การวัดผลประเมินผล 
 ๒. บุคลากรทุกคนมีความศรัทธาและมีความตั้งใจปฏิบัติตนตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งดา้นวิชาการและการจัดการ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

๔.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารให้คําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๔.  แนวทางการพัฒนา   
 ๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
 ๒) เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการทํางานเป็นทีมและประสานความร่วมมือกันได้เป็น
อย่างดีและเป็นมืออาชีพให้มากข้ึน 
          ๓) นําหลัก  ๔ ยุทธวธิี ๙ วิถี ให้ขยายวงกว้างในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากข้ึน 
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 ๙๒ 

 
มาตรฐานที่ ๙ 

 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ระดับที่
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๕.๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

 
๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  

๑) โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๒)  โครงการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม    
๓)  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   

๒.  วิธีการพัฒนา    
๑)  จัดประชุม ครู  ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  จัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน

ในด้านต่างๆ เช่น  วิชาการ  อาคารสถานที่  การปกครองดูแล  ฯลฯ โดยแจกให้ ทุกคนที่เข้า ประชุมและ
มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาเก็บรวบรวมแบบสํารวจเพื่อนํามาเป็นขอมูลในการ เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน
ร่วมกัน 

 ๒)  สํารวจความต้องการของนักเรียน โดยให้นักเรียนส่งปจญหา  ความต้องการ ในตู้รับความคิดเห็น 
 ๓)  ทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ มากําหนด วิธีการแก้ปจญหา ครอบคลุมทุกปจญหาในทุก 

กลุ่มเป้าหมาย มาจัดทําแผน  กิจกรรมในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมในทุกด้าน เช่น ภาระงานนักเรียนมีมาก  
นักเรียนบางคนมีผลการเรียนต่ํา ห้องน้ําสกปรก  นักเรียนบางคนมีความประพฤติ ไม่เรียบร้อย และปจญหา
อ่ืนๆ  ในทุกๆ ภาคเรียน ทุกปีการศึกษา             
   ๔)  จัดการประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียน ชี้แจงความต้องการ กําหนดภาระงานมอบหมายงาน 
ร่วมกัน เพ่ือลงสู่การปฏิบัติ  ตามระยะเวลาที่กําหนด 

๕)  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
๖) มีการติดตาม และการประเมินผลความสําเร็จของงาน อุปสรรค  ปจญหา เพ่ือพัฒนาปรับปรุง      

การดําเนินการ  
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙๓ 

 
๓.  ผลการพัฒนา  

๑) โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมเปน็คณะกรรมการในการ
บริหารโรงเรียน 

๒) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสมาคม  ชมรม  องค์กร  หรือภูมิปจญญา ท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน
สถานศึกษา 

๓) โรงเรียนมผีู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๔) สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
๕) สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน 

๔.  แนวทางการพัฒนา   
โรงเรียนมีแนวทางพฒันาโดยการน าผู้ปกครองนกัเรียน  องค์กรตา่งๆ และชมุชน เข้ามามีสว่นร่วม

ในการบริหารจดัการศกึษาอยา่งมีระบบ  มีการติดตามการด าเนินงาน การประเมินผลการจดัการศึกษาตาม 
ความต้องการของคณะกรรมการสถานศกึษาผู้ปกครอง และชมุชนอยา่งมีประสิทธิภาพให้มากขึน้ 
 

  มาตรฐานที ่๑๐  
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ และ
ความสนใจ 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และ ความสนใจของผู้เรียน 

๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙๔ 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดข้ันสูงของผู้เรียน 
๔) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕)  โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๒.  วิธีการพัฒนา    
๑) โรงเรียนได้มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและ        

ความสนใจ   โดยเน้นทางด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และวิชาการท่ัวไป 
 ๒) โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่  ม.๑   และ ม.๔  เพ่ือทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร เกณฑ์การจบหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  
 ๓) กลุ่มงานปกครองได้ดําเนินงานในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาจะศึกษาข้อมูล
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และได้ร่วมมือจากผู้ปกครอง โดยมีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปจญหา  
 ๔) โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด  ให้มีสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  เอื้อต่อการเรียนรู้  นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลทาง Internet ได ้

๕) โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน 
 ๖) ครูทกุคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๗) มีการนําภูมิปจญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน 
 
๓.  ผลการพัฒนา  

๑) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
๒) ครูมีการนําสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในกาเรียนการสอน 

  ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน  มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑๐  ในระดับดีเยี่ยม 
๔.  แนวทางการพัฒนา   

๑) การกํากับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒) นําผลการสอบo-net  ม.๓, ม.๖  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง อํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน 

๕.๐๐ ๔.๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

๕.๐๐ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๕.๐๐ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๒) โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๓) โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๔) โครงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕)  กิจกรรมการปรับปรุงสนามฟุตบอล ๓ ฟ (พิเศษ ก) 

๒.  วิธีการพัฒนา    
๑) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งได้รับ       

การออกแบบการก่อสร้าง โดยได้รับคําแนะนํา จากกลุ่มการออกแบบและการก่อสร้างของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อาทิเช่น การปรับปรุงพัฒนาร้านค้าสวัสดิการ การปรับปรุงห้องราชพฤกษ์ 
การปรับปรุงห้องพักรับรองผู้ปกครอง การปรับปรุงสํานักงานหอพักนักเรียน การปรับปรุงโรงจอดรถ           
การปรับปรุงห้องเรียนรู้หุ่นกระบอก การปรับปรุงห้องพักพนักงานขับรถ การปรับปรุงห้องพักครูเวรรักษาการณ์        
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารภัทรเทพ  

  ๒) ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีแผนงานรองรับ 
การพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ ปี และ จัดทําแผน
ปฏิบัติงานประจําปี ทุกปีการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางรวมถึงกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียนให้มีความม่ันคง แข็งแรง และยั่งยืน 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙๖ 

 
๓) ด้านระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียน ได้จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ 

ดูแลงานซ่อมแซมบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และ สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งได้กําหนดไว้ในคําสั่งแต่งตั้ง 
มีการติดตามตรวจสอบงานซ่อมแซมอย่างเป็นระบบจากหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

๔) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านภูมิทัศน์และงานเกษตร ดูแลรักษา 
ต้นไม้ สวนหย่อม ทําให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม มีสถานที่พักผ่อนสําหรับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้จากการใช้แหล่งเรียนรู้  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาฯลฯ 

๕) งานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียน ได้จัด โครงการ / งาน / กิจกรรม ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้มีความรู้ในด้านการป้องกัน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ 
รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้รับการตรวจสุขภาพ รวมถึงการตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้โรงเรียน ได้เสริมสร้างความรู้เติมเต็มทักษะในการดํารงชีวิต เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธ 
สารเสพติด รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีความรู้เรื่องเพศศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการที่จะดํารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๖) งานด้านบริการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุด และห้องสมุดประถม ทางฝ่ายผู้รับผิดชอบงานด้าน 
ห้องสมุดได้จัดหาสื่อ อุปกรณ์ หนังสือ รวมถึง สื่อมัลติมีเดีย ไว้บริการนักเรียนในทุกระดับอย่างเพียงพอ  
 นอกจากนี้ยังได้จัดทําห้องเรียนไร้พรมแดน วางระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย เพ่ือให้นักเรียน
สามารถใช้บริการ ในการสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๓.  ผลการพัฒนา  

สถานศึกษามีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้ํา  โรงอาหาร  ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย  มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียง
กับจํานวนผู้เรียนและอยู่ ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง   มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ครอบคลุมตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง ๑๐ ประการ มีการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กําหนด โดย   
หลายฝ่ายมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชนในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  มีการประเมิน
โครงการ กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม   มีการนําผลการประเมินไป
พัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี ติดต่อกัน 

สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย l  มีสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด 
๔.  แนวทางการพัฒนา   

พัฒนางานด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยได้
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี ได้แก่ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เพ่ือให้สะดวกต่อการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปี การควบคุมงบประมาณการดําเนินโครงการ และเพ่ือให้งานพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙๗ 

มาตรฐานที่ ๑๒   
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ๕.๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 
๓)  จัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
๔)  การจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา 
๕) การจัดทําระบบสารสนเทศ เอกสารสารสนเทศของสถานศึกษา 
๖) การนําข้อเสนอแนะหลังการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
๗)  มีการประขุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน  
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙๘ 

๒.  วิธีการพัฒนา    
       ๑) โรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 ภายในสถานศึกษา  คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษา  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสู่มาตรฐาน  มีผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน  มีการรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

๒) จัดให้มีระบบงานสารสนเทศ เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
      ๓) มีการประขุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์ผล
การดําเนินงานของโรงเรียน และนําข้อเสนอแนะหลังการประชุม มาดําเนินการปรับปรุงการบริหารงานของ
โรงเรียน 

๔) สํารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนและนํามาปรับใช้ในการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
๓.  ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษา ทําให้การบริหารการศึกษาของในโรงเรียน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนของชุมชน  นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ   ผลการประเมินคุณภาพ
ของโรงเรียนด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๔.  แนวทางการพัฒนา   

ส่งเสริม สนับสนุนให้การบริหารงานให้ทุกกลุ่มบริหารรับผิดชอบการบริหาร มีการนิเทศ ติดตามผล  
การประเมินผลและจัดทําข้อมูลเอกสารการนิเทศ ติดตามผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น   

 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓  
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับที่ได้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 

ที่ได้ 

เทียบมี
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐ ๕.๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕.๐ ๕.๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๙๙ 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๒) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
๓) โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอก 
๔) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 
๕) โรงเรียนจัดประชุมครู ผู้ปกครอง นักเรียนเพ่ือรับทราบผลการเรียนของนักเรียน  และรับ

ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๖) โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๒.  วิธีการพัฒนา    
       ๑) โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆในการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียนและระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองมีประสิทธิภาพกยิ่งข้ึนซึ่งกิจกรรมต่างๆ บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันคิดเพ่ือพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เป็นการสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู้ 
      ๒) การพัฒนานั้นโรงเรียนจัดให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามีการประชุมวางแผน     
การทํางานร่วมกันโดยเฉพาะกับคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการจัดตั้งเครือข่ายร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี  ทําให้การบริหารงานของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมกันดูแลนักเรียน 
    ๓) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ  และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
  
๓.  ผลการพัฒนา  

โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๔.  แนวทางการพัฒนา   
โรงเรียนต้องพยายามเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ให้กว้างออกไปในระดับสากล เพื่อเตรียมพร้อมสู่ 

ประชาคมอาเซียน เช่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของเยาวชนประเทศต่างๆ จัดทําศูนย์อาเซียนศึกษา 
ภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการเรียนรู้ 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐๐ 

 ด้านที่ ๔ 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ 
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับทีไ่ด ้ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 ๕.๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๕.๐ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

๕.๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  

๑)  โครงการ/ กิจกรรมที่ใช้พัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
๓. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ 

๒)  โครงการ/ กิจกรรมที่ใช้พัฒนาด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ  ได้แก่ 
๑.  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
๒.  โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓.  โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
๔.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๕.  โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๖.  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๗.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
๘.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๒.  วิธีการพัฒนา 
  ๑)  โรงเรียนจัดให้มีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

ทุกๆ ปีงบประมาณ  โดยมีการเปิดโอกาสให้คณะครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม  และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 ๒)  คณะครู  และบุคลาการนําเสนอโครงการ/กิจกรรม ใหม่ ๆ ในทุกๆ ปีงบประมาณ  เพ่ือเป็นการ
พัฒนาโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐๑ 

๒.  วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนานักเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา  และ

จุดเน้น  มีการกําหนดงาน/ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจําปี  
เพ่ือเป็นแนวการดําเนินงาน มีการตรวจสอบติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ดําเนินงาน และได้รับความร่วมมือ จากบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนั้น การส่งเสริมพัฒนาครูเพ่ือให้ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  และการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  นับได้ว่าเป็นวิธีการ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินการ ดังนี้    

๑) ประชุมวิเคราะห์วิสัยทัศน์  ปรัชญา  เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๒) จัดทําโครงการ / กิจกรรม 
๓) ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
๔) ดําเนินการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล โดยการประชุมและทําแบบติดตามประเมินโครงการเมื่อ

เสร็จสิ้นโครงการ 
๕) รายงานผลต่อผู้บริหาร  และเผยแพร่ให้กับคณะครูและชุมชน 
๖) ประชุมเพ่ือนําผลการประเมินมาจัดทําแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

๓.  ผลการพัฒนา 
 ๑)  โรงเรียนมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม 
 ๒)  โรงเรียนมีผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม 
๔.  แนวทางการพัฒนา   
 เน้นให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาผล
การดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐๒ 

 
ด้านที่ ๕ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕  

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

 ๕.๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

๕.๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
๓) โครงการส่งเสริมตามโครงการพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  วิธีการพัฒนา    
๑)  ประชุมสัมมนา วิเคราะห์วิสัยทัศน์ ปรัชญา เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับ 
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
๒)  จัดทําแบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการทํากิจกรรม/โครงการ แจกให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ 
โครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการรายงานสรุปผลและเป็นรูปแบบเดียวกัน 

      ๓) มีการกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือทําหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและรูปเล่ม 
      รายงาน  สรุปผลของแต่ละกิจกรรมมาสรุปผลในภาพรวมของโครงการ 

๔)  ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ รวบรวมเอกสารหลักฐานร่องรอยการดําเนินงาน 
และจัดทํารายงานสรุปผลส่งผู้รับผิดชอบโครงการต่อไป 

๕)  ติดตามผลการดําเนินงาน 
๖)  สรุป และประเมินผล โดยการประชุมและทําแบบติดตามประเมินโครงการ 
๗)  รายงานผลต่อกลุ่มบริหารและเผยแพร่ให้คณะครูและชุมชน 
๘)  ประชุมเพ่ือนําผลการประเมินมาจัดทําแผนในปีต่อไป 

 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐๓ 

๓.  ผลการพัฒนา  
๑)  นักเรียนมีคะแนนผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 
๒)  นักเรยีนมีความรู้ ความสามารถ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทางวิชาการได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศ 
๓)  นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 
๔)  นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมทุกคน 
๕)  นักเรียนทุกคนค่อนข้างมีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ มีน้ําใจ มีความรัก ความศรัทธาต่อผู้มีพระคุณ        

มีความสามัคคี รักและเชิดชูสถาบัน 
๖)  นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกคน 
๗)  นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ 
 

๔.  แนวทางการพัฒนา   
๑)  การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  
๒)  ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  

    ๓)  จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
    ๔)  พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะ ของผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์ทันสมัย และทัน

เหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร  
    ๕)  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนในคาบเรียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐๔ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 โรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดบั ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือ
ระดับ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
(๓๐  คะแนน)      ๒๙.๕๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

   ๔.๙๘ ๕.๐ 
๕ ดีเย่ียม 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออก
กําลังกาย สม่ําเสมอ 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ มีน้าํหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๒๒๐๓ ๒๒๘๓ ๙๖.๕๐ ๐.๔๘ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปจญหาทางเพศ 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มมีนุษย์สมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรตผิู้อื่น ๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

     ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร 

๒๒๘๓ ๒๒๘๒ ๙๙.๙๖ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคณุ 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕  

 มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  
 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟจง ดู พูด เขียน 
และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐๕ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดบั ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือ
ระดับ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และ
นําเสนอผลงาน 

๒๒๘๓ ๒๒๘๓ 
๑๐๐.๐

๐ 
๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐาน ๔  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ   

  
 ๕.๐๐ ๔.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟจง และ
ด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

๒๒๔๔ ๒๒๘๓ ๙๘.๒๙ ๒.๐๐ ๑.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปจญหาดว้ยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๒๒๔๑ ๒๒๘๓ ๙๓.๙๑ ๒.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจ
แก้ปจญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

๒๒๓๘ ๒๒๘๓ ๙๒.๔๖ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มคีวามคดิริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 

๒๒๓๘ ๒๒๘๓ ๙๓.๖๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐาน ๕  ผู้มีเรียนความรู้ทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

     ๕.๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์

  

๗๔.๒๙ ๑.๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์

  

๙๕.๗๑ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์  

 

๙๗.๖๘ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์  

 

๘๒.๘๒ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐาน ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  
 ๕.๐๐ ๔.๘๑ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนนิการจน
สําเรจ็ 

๒๑๗๓ ๒๒๘๓ ๙๕.๑๘ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๒๑๘๕ ๒๒๘๓ ๙๕.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๒๒๒๒ ๒๒๘๓ ๙๗.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มคีวามรูส้ึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
๒๒๒๐ ๒๒๘๓ ๙๗.๒๔ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

        

 
 
 
 

       



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐๖ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดบั ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือ
ระดับ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 (๕๐ คะแนน)     ๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม ๕๐.๐๐ 

มาตรฐาน ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค ์

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปจญญา 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปจญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดประเมินผลทีมุ่่งเน้น     
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไข
ปจญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ี
ด ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเตม็เวลา เต็มความสามารถ  

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๑  ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผูน้ํา และ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

  ๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

  ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามทีก่ําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

  ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐๗ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดบั ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือ
ระดับ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอาํนาจ 

  ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 

  ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนาํ คําปรกึษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษาเต็ม
ศักยภาพและเตม็เวลา 

  ๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

     ๕.๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกําหนด 

    ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาํเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย 

    ๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

    ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

    ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 

    ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และ ความสนใจของผูเ้รียน 

  ๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  ๕.๐๐ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรยีนการ
สอนอย่างสม่ําเสมอ 

    ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

    ๕.๐๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

        



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๐๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดบั ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือ
ระดับ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ําหรับ
ผู้เรยีน 

    ๕.๐๐ ๔.๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของผู้เรียน 

    ๕.๐๐ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมีส่วนรว่ม 

    ๕.๐๐ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

      ๕.๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

    ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ตดิตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคณุภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพกร
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    ๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีเป็นรายงาน
การประเมินคณุภาพภายใน 

 
    ๕ ๑.๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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 ๑๐๙ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดบั ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือ
ระดับ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
(๑๐ คะแนน) 

       ๑๐.๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ มีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

     ๑๐.๐ 
๑๐.๐

๐ 
๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

    ๕.๐ ๕.๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 

    ๕.๐ ๕.๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา  
(๕ คะแนน) 

      ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 

     ๕.๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

    ๕.๐ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีน
บรรลตุามเป้าหมายวิสัยทัศน ์ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

    
 

๕.๐ 
 

๒.๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 (๕ คะแนน) 

     ๕ ๕.๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

         

๑๕.๑ จัดโครงสร้าง กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

    ๕.๐ ๓.๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลตุาม
เป้าหมาย 

    ๕.๐ ๒.๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน    ๑๐๐ ๙๙.๕๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 
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 ๑๑๐ 

 
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  คะแนนรวมทั้งสิ้นทุกมาตรฐานได้ ๙๙.๕๐ 

ระดับคุณภาพ ๕.๐  ความหมาย ดีเย่ียม 
จําแนกตามแต่ละด้าน  เป็นดังนี้ 

๑.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  คะแนนรวมทุกมาตรฐาน ได้ ๒๙.๕๐  ระดับคุณภาพ ๕.๐   
ความหมาย ดีเย่ียม 

๑.๒ ด้านการจัดการศึกษา  คะแนนรวมทุกมาตรฐาน ได้ ๕๐.๐  ระดับคุณภาพ  ๕.๐   
ความหมาย ดีเย่ียม   

๑.๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คะแนนรวมทุกมาตรฐาน ได้  ๑๐.๐  ระดับคุณภาพ ๕.๐  
ความหมาย ดีเย่ียม 

๑.๔ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คะแนนรวมทุกมาตรฐาน ได้  ๕.๐ ระดับคุณภาพ ๕.๐  
ความหมาย ดีเย่ียม 

๑.๕ ด้านมาตรการส่งเสริม  คะแนนรวมทุกมาตรฐาน ได้ ๕.๐  ระดับคุณภาพ ๕.๐  
ความหมาย ดีเย่ียม 
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 ๑๑๑ 

 
ตอนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  
    ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ผู้บริหาร คณะครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน มีความตระหนักถึงความสําคัญและพยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทุกข้อ โดยจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปจญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ในด้านการบริหารส่งเสริมครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สงเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ     
มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีผลการทดสอบระดับชาติ 
( O-NET) มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา  นักเรียนที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ   
 
โครงการกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

โรงเรียนจัดท าโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนมีระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจัดทํา
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง 

๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการ
พระราชดําริ   

โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด าริและในแต่ละ
รายวิชาได้สอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ   

โรงเรียนจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการอย่างหลากหลาย 
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 ๑๑๒ 

  
โครงการกิจกรรมที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
-  

  
  

ฯลฯ  
 
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๒.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน   
จุดเด่น 
๑. มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

๑) โรงเรียนมีกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดสิ่งเสพติด 
๒) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้รักการออกกําลังกาย การเล่นดนตรี กีฬา โดยมีสถานที่สําหรับ

เล่นดนตรีและกีฬา 
๓) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในทักษะด้านดนตรี กีฬา กระทั่งไดร้ับรางวัลใน

การแข่งขันในระดับประเทศหลายรายการ  
๒. มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําบุญ ตักบาตรทุกสัปดาห์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาอย่างสม่ําเสมอ  

๒) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีการยอมรับความคิดเห็น
ของส่วนรวม  

๓) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่ 

๔) นักเรียนได้รับการปลูกฝจงคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
ทําให้พฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้น 

๓. มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๑)  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

๒)  มีเรียนมีความสารมารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปจญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุสมผล 

๓)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดี 
๔)  ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนําเสนอผลงาน 
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 ๑๑๓ 

 
๔. มาตรฐาน ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

๑) ผู้เรียนมีการพัฒนาในเรื่องการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีทักษะในการทํางานเป็นทีม สามารถนําเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  

๒) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

๕. มาตรฐาน ๕  ผู้มีเรียนความรู้ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๑) โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีวิชาเพ่ิมเติมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

และให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ 
๒) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 
๓) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๖. มาตรฐาน ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผน   
การทํางาน การทํางานร่วมกัน 

๒) นักเรียนสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
๓) นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานของตน 
๔) นักเรียนสามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

-  ควรส่งเสริมให้นักเรียนที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานได้ออกกําลังกายเพ่ือลดน้ําหนักให้มากขึ้น 
๒. มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

           - ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปจญญาไทยให้มากขึ้น   

๓. มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
                -  ควรมีโครงการส่งเสริมและปลูกฝจงให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 

๔. มาตรฐาน ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ   
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  
๕. มาตรฐาน ๕  ผู้มีเรียนความรู้ทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 

ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝจงให้นักเรียนรักการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากข้ึน 
๖. มาตรฐาน ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๑) พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มให้มากข้ึน 
๒) ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนางานของตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
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 ๑๑๔ 

๒.๒ ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 

              ๑. มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๑) ครูมีการอบรม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๒) ครูปฏิบัติหน้าทีส่อนอย่างเต็มที่ และอุทิศเวลาในการทํางาน ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา 
    ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
๓) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๔) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๒. มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการ 

บริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
วิชาการและการบริหารจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 

๓. มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑)  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือตามหน้าที่ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผลอย่างดียิ่งต่อทางโรงเรียน 
๒)  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการกกํากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการ 

                       ดําเนินงานของสถานศึกษาจนบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
๓)  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างดียิ่ง 

๔. มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย ครูมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน 

๕. มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

๑) สถานศึกษามีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้ํา  โรงอาหาร  ห้องประชุม ครบทุกแห่ง
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้พอเพียงกับจํานวนผู้เรียนและอยู่ ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง   มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น  และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒) มีการบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน ที่ครอบคลุมและบริการอย่างท่ัวถึง 

๖. มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
                  - โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบการบริหารหารที่มีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติ
ปฏิบัติการประจําปีที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย  ที่ทําให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๑๕ 

จุดที่ควรพัฒนา 
              ๑. มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑) การติดตามเกี่ยวกับ การสอบวัดผลระดับชาติ การประเมินผู้เรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ 
วัดมาตรฐานการเรียนการสอนของตนเอง 

๒) แนวทางการสอน ให้ตรงกับการปะเมิน แบบ PISA และ TIMMS 
๓) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จัก การอ่าน คิด วิเคราะห์ 
๒. มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                 - ควรมีการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรม  
ให้กรรมการสมาคม กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนให้มากขึ้น 

๔. มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
                  - ควรจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๕. มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

- ไม่มี – 
๖. มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
- ไม่มี – 

๒.๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑. มาตรฐานที่ ๑๓ มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
            จุดที่ควรพัฒนา 

ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น 

๒.๔  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
๑. มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่

กําหนดขึ้น 
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่

ก าหนดขึ้น 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๑๖ 

 จุดเด่น 
 ๑)  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

ที่กําหนดขึ้น มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒)  โรงเรียนมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ ๘๐ และมีผลการดําเนินงานสูง

กว่าปีที่ผ่านมา 
 ๓)  โรงเรียนจัดโครงการ/ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กําหนดขึ้น 

ให้สูงขึ้นทุกปี 
๒.๕  ด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

จุดเด่น 
        ๑) นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการและได้รับรางวัลระดับต่างๆ มากมาย 

                   ๒) นักเรียนมีคุณธรรม มีความกตัญญู มีความรักและศรัทธาในตัวครูและโรงเรียน 
๓) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตามอัตภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑) โรงเรียนควรมีนโยบายส่งเสริมโครงการตามพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ 
ชัดเจนขึ้น 

๒)  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ิมข้ึน 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
 ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหา 
               ความรู้จากแหล่งต่างๆมาพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการเรียนและการดํารงชีวิต 

๓. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย 
๔. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรม สัมมนาและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   
๕. มีการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ กระตุ้นให้จัดทําผลงานทางวิชาการในการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงลึกเพ่ือนําผลมาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๗.  ควรส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนให้เห็น  
    เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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 ๑๑๗ 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  

 สิ่งท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๑. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาทางเทคโนโลยี ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
๒. การชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานตนสังกัด 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
จ านวน

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

                
ภาษาไทย ๔๔๐ ๐ ๑๖ ๒๒ ๒๘ ๔๕ ๘๖ ๘๓ ๑๖๐ ๓๒๙ ๗๔.๗๗ 
คณิตศาสตร ์ ๔๔๐ ๒ ๒๐ ๒๕ ๕๗ ๖๑ ๘๑ ๖๖ ๑๒๘ ๒๗๕ ๖๒.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๔๐ ๐ ๒ ๙ ๒๔ ๕๘ ๑๒๐ ๑๑๙ ๑๐๘ ๓๔๗ ๗๘.๘๖ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๘๘๐ 
๐ ๕๘ ๓๙ ๖๔ ๗๑ ๑๓๙ ๑๒๓ ๓๘๖ ๖๔๘ ๗๓.๖๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๘๐ ๐ ๒๕ ๒๑ ๓๖ ๗๓ ๑๓๐ ๑๒๒ ๔๗๓ ๗๒๕ ๘๒.๓๙ 
ศิลปะ ๘๘๐ ๐ ๐ ๐ ๓๐ ๓๘ ๙๗ ๑๗๙ ๕๓๖ ๘๑๒ ๙๒.๒๗ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๘๐ ๐ ๒๘ ๒๙ ๓๕ ๕๗ ๑๒๖ ๑๔๒ ๔๖๓ ๗๓๑ ๘๓.๐๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๔๐ ๐ ๑๓ ๒๑ ๔๕ ๒๒ ๖๔ ๖๐ ๒๑๕ ๓๓๙ ๗๗.๐๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ท๒๑๒๐๑ ๓๗๑ ๔ ๓๓ ๒๔ ๓๔ ๓๓ ๖๙ ๕๓ ๑๒๑ ๒๔๓ ๖๕.๕๐ 
ค๒๑๒๐๑ ๓๗๑ ๒ ๔๖ ๕๐ ๖๘ ๖๒ ๕๙ ๔๔ ๔๐ ๑๔๓ ๓๘.๕๔ 
ค๒๑๒๐๓ ๖๙ ๐ ๐ ๒ ๔ ๘ ๓๑ ๑๒ ๑๒ ๕๕ ๗๙.๗๑ 
ว๒๐๒๐๑ ๑๘๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๔ ๑๖๘ ๑๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
ว๒๐๒๐๗ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๖ ๔๙ ๖๙ ๑๐๐.๐๐ 
ส๒๑๒๓๑ ๔๔๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗ ๓ ๔๒๙ ๔๓๙ ๙๙.๗๗ 
ง๒๐๒๐๑ ๔๔๐ ๑ ๔๑ ๑๘ ๒๘ ๒๓ ๗๕ ๔๙ ๒๐๕ ๓๒๙ ๗๔.๗๗ 
อ๒๐๒๐๑ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๑๕ ๔๓ ๖๙ ๑๐๐.๐๐ 
อ๒๑๒๐๑ ๓๗๑ ๐ ๐ ๒ ๑๐ ๑๗ ๔๓ ๓๘ ๒๖๑ ๓๔๒ ๙๒.๑๘ 
I๒๐๒๐๑ ๔๔๐ ๓ ๖๐ ๔๓ ๕๕ ๔๒ ๘๗ ๕๑ ๙๙ ๒๓๗ ๕๓.๘๖ 

รวมเฉลี่ย ๗๙.๓๘ 
ระดับคุณภาพ ๔ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๑๘ 

           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(  ม.๑-ม.๖)    ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

                        

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
จ านวน

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

                
ภาษาไทย ๔๔๐ ๐ ๒๙ ๑๙ ๔๘ ๕๐ ๘๓ ๘๐ ๑๓๑ ๒๙๔ ๖๖.๘๒ 
คณิตศาสตร ์ ๔๔๐ ๒ ๒๘ ๒๖ ๖๗ ๗๖ ๘๖ ๗๕ ๘๐ ๒๔๑ ๕๔.๗๗ 
วิทยาศาสตร์ ๔๔๐ ๑ ๓๖ ๔๖ ๗๙ ๙๓ ๗๙ ๔๔ ๖๒ ๑๘๕ ๔๒.๐๕ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๘๘๐ 
๓ ๖๔ ๗๒ ๑๔๖ ๑๖๙ ๑๖๕ ๑๑๙ ๑๔๒ ๔๒๖ ๔๘.๔๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๘๐ ๑ ๖๙ ๔๖ ๘๐ ๗๘ ๙๕ ๖๕ ๔๔๖ ๖๐๖ ๖๘.๘๖ 
ศิลปะ ๘๘๐ ๑ ๒ ๐ ๙ ๑๔ ๖๖ ๘๙ ๖๙๙ ๘๕๔ ๙๗.๐๕ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๘๐ ๓ ๒๔ ๒๐ ๓๗ ๖๒ ๑๓๗ ๑๔๓ ๔๕๔ ๗๓๔ ๘๓.๔๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๔๐ ๐ ๗ ๕ ๒๓ ๓๖ ๗๔ ๖๑ ๒๓๔ ๓๖๙ ๘๓.๘๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค๒๑๒๐๒ ๓๗๑ ๑ ๓๗ ๔๖ ๖๔ ๔๖ ๖๑ ๔๑ ๗๕ ๑๗๗ ๔๗.๗๑ 
ค๒๑๒๐๔ ๖๙ ๐ ๐ ๑ ๑ ๕ ๘ ๑๔ ๔๐ ๖๒ ๘๙.๘๖ 
ว๒๐๒๐๒ ๑๗๗ ๐ ๐ ๑๒ ๑๔ ๒๑ ๒๓ ๓๓ ๗๔ ๑๓๐ ๗๓.๔๕ 
ว๒๐๒๐๘ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๗ ๒๓ ๙ ๖๙ ๑๐๐.๐๐ 
ส๒๑๒๓๒ ๔๔๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๔ ๓๕ ๓๕ ๓๖๒ ๔๓๒ ๙๘.๑๘ 
ง๒๐๒๐๒ ๔๔๐ ๐ ๘ ๖ ๑๐ ๑๕ ๔๐ ๖๒ ๒๙๙ ๔๐๑ ๙๑.๑๔ 
อ๒๐๒๐๒ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๗ ๕๕ ๖๙ ๑๐๐.๐๐ 
อ๒๑๒๐๒ ๓๗๑ ๐ ๑๘ ๙ ๓๒ ๓๙ ๖๓ ๗๒ ๑๓๘ ๒๗๓ ๗๓.๕๘ 
I๒๐๒๐๒ ๔๔๐ ๑ ๒ ๑ ๗ ๕ ๒๒ ๔๐ ๓๖๒ ๔๒๔ ๙๖.๓๖ 

รวมเฉลี่ย ๗๗.๓๘ 
ระดับคุณภาพ ๔ 

 
 
 
 
 
 
  

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๑๙ 

 
 

 
 
 
 
 

 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละนักเรียน
ท่ีได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓๒ ๐ ๕๕ ๔๐ ๖๘ ๕๗ ๕๓ ๔๕ ๑๑๔ ๒๑๒ ๔๙.๐๗ 
คณิตศาสตร ์ ๔๓๒ ๐ ๓๑ ๕๑ ๖๘ ๔๖ ๕๔ ๕๗ ๑๒๕ ๒๓๖ ๕๔.๖๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓๒ ๐ ๒๑ ๓๙ ๖๙ ๖๓ ๗๑ ๔๙ ๑๒๐ ๒๔๐ ๕๕.๕๖ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๘๖๔ 
๐ ๒๕ ๓๖ ๕๒ ๘๒ ๑๔๗ ๑๔๙ ๓๗๓ ๖๖๙ ๗๗.๔๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๖๔ ๐ ๓๓ ๒๗ ๖๓ ๙๗ ๒๐๗ ๑๙๗ ๒๔๐ ๖๔๔ ๗๔.๕๔ 
ศิลปะ ๘๖๔ ๐ ๑๐ ๑๙ ๒๗ ๔๓ ๙๐ ๑๒๙ ๕๔๖ ๗๖๕ ๘๘.๕๔ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๘๖๔ 
๑ ๑๔๖ ๘๓ ๖๘ ๙๕ ๑๑๓ ๘๙ ๒๖๙ ๔๗๑ ๕๔.๕๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๓๒ ๐ ๑๑ ๓๒ ๕๓ ๖๖ ๘๑ ๖๒ ๑๒๗ ๒๗๐ ๖๒.๕๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค๒๒๒๐๑ ๓๖๖ ๐ ๒๔ ๖๗ ๗๗ ๔๖ ๕๒ ๔๐ ๖๐ ๑๕๒ ๔๑.๕๓ 
ค๒๒๒๐๓ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๖ ๑๔ ๔๔ ๖๔ ๙๖.๙๗ 
ว๒๐๒๐๙ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๖ ๖๖ ๑๐๐.๐๐ 
ว๒๐๒๐๓ ๓๖๖ ๐ ๑๓ ๕ ๒๖ ๒๘ ๕๒ ๗๕ ๑๖๗ ๒๙๔ ๘๐.๓๓ 
ส๒๒๒๓๓ ๔๓๒ ๐ ๓ ๑ ๙ ๑๒ ๑๖ ๓๒ ๓๕๙ ๔๐๗ ๙๔.๒๑ 
ง๒๐๒๐๓ ๔๓๒ ๐ ๓๖ ๙๒ ๘๓ ๘๑ ๖๒ ๔๐ ๓๘ ๑๔๐ ๓๒.๔๑ 
อ๒๐๒๐๓ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ ๖๒ ๖๕ ๙๘.๔๘ 
อ๒๒๒๐๑ ๓๖๖ ๐ ๓ ๑๔ ๒๕ ๕๗ ๖๓ ๖๑ ๑๔๓ ๒๖๗ ๗๒.๙๕ 
อ๒๒๒๐๓ ๓๖๖ ๐ ๒๔ ๑๓ ๒๐ ๔๔ ๖๔ ๖๕ ๑๓๖ ๒๖๕ ๗๒.๔๐ 

รวมเฉลี่ย ๗๐.๙๕ 
ระดับคุณภาพ ๔ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
จ านวน

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

                
ภาษาไทย ๔๓๒ ๐ ๓๔ ๒๓ ๔๑ ๔๗ ๗๑ ๕๗ ๑๕๙ ๒๘๗ ๖๖.๔๔ 
คณิตศาสตร ์ ๔๓๒ ๐ ๔๒ ๕๖ ๕๔ ๕๐ ๕๕ ๔๘ ๑๒๗ ๒๓๐ ๕๓.๒๔ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓๒ ๒ ๔๓ ๒๗ ๕๙ ๔๓ ๘๙ ๖๐ ๑๐๙ ๒๕๘ ๕๙.๗๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๘๖๔ 
๐ ๖ ๘ ๓๐ ๙๔ ๑๑๐ ๑๑๘ ๔๙๘ ๗๒๖ ๘๔.๐๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๖๔ ๐ ๔ ๑๑ ๑๕ ๔๖ ๘๖ ๘๓ ๖๑๙ ๗๘๘ ๙๑.๒๐ 
ศิลปะ ๘๖๔ ๐ ๒ ๑๒ ๒๑ ๔๔ ๙๒ ๑๖๖ ๕๒๗ ๗๘๕ ๙๐.๘๖ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๘๖๔ 
๓ ๗๗ ๔๘ ๖๖ ๗๑ ๑๑๓ ๑๐๐ ๓๘๖ ๕๙๙ ๖๙.๓๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๓๒ ๐ ๒ ๑๒ ๓๙ ๖๖ ๘๑ ๔๙ ๑๘๓ ๓๑๓ ๗๒.๔๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค๒๒๒๐๒ ๓๖๖ ๐ ๖๓ ๕๘ ๕๙ ๔๙ ๔๘ ๓๗ ๕๒ ๑๓๗ ๓๗.๔๓ 
ค๒๒๒๐๔ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๗ ๙ ๑๓ ๘ ๒๙ ๕๐ ๗๕.๗๖ 
ว๒๐๒๑๐ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๑๒ ๔๒ ๖๖ ๑๐๐.๐๐ 
ส๒๒๒๓๔ ๔๓๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๒ ๓๐ ๓๘๕ ๔๒๗ ๙๘.๘๔ 
ง๒๐๒๐๔ ๔๓๒ ๔ ๑๙ ๓๓ ๕๓ ๔๘ ๖๓ ๖๘ ๑๔๔ ๒๗๕ ๖๓.๖๖ 
อ๒๐๒๐๔ ๖๖ ๐ ๑ ๐ ๒ ๒ ๒ ๓ ๕๖ ๖๑ ๙๒.๔๒ 
อ๒๒๒๐๔ ๓๖๖ ๐ ๓๖ ๒๖ ๕๑ ๔๕ ๕๖ ๔๔ ๑๐๘ ๒๐๘ ๕๖.๘๓ 

รวมเฉลี่ย ๗๔.๑๕ 
ระดับคุณภาพ ๔ 

            



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๑ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๔๓ ๐ ๑๗ ๑๗ ๒๐ ๒๓ ๔๔ ๕๑ ๒๗๑ ๓๖๖ ๘๒.๖๒ 

คณิตศาสตร ์ ๔๔๓ ๐ ๑๐๐ ๗๐ ๙๙ ๖๐ ๕๒ ๒๘ ๓๔ ๑๑๔ ๒๕.๗๓ 

วิทยาศาสตร์ ๔๔๓ ๐ ๖๕ ๕๕ ๑๐๑ ๑๒๖ ๖๗ ๑๙ ๑๐ ๙๖ ๒๑.๖๗ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๘๘๖ 
๐ ๑๗ ๘ ๓๐ ๖๙ ๑๘๑ ๒๘๗ ๒๙๔ ๗๖๒ ๘๖.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๘๖ ๐ ๘๔ ๔๐ ๖๖ ๘๒ ๑๑๖ ๑๓๒ ๓๖๖ ๖๑๔ ๖๙.๓๐ 

ศลิปะ ๘๘๖ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๐ ๕๕ ๑๒๒ ๖๘๖ ๘๖๓ ๙๗.๔๐ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๘๘๖ 
๐ ๑๐๑ ๔๗ ๕๖ ๙๓ ๑๔๓ ๑๖๑ ๒๘๕ ๕๘๙ ๖๖.๔๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๔๓ ๐ ๖๑ ๓๒ ๔๑ ๔๘ ๗๓ ๗๒ ๑๑๖ ๒๖๑ ๕๘.๙๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค๒๓๒๐๑ ๓๗๗ ๐ ๑๒๐ ๑๒๒ ๔๒ ๒๕ ๒๓ ๑๘ ๒๗ ๖๘ ๑๘.๐๔ 

ค๒๓๒๐๓ ๖๖ ๐ ๖ ๖ ๗ ๑๓ ๑๐ ๑๔ ๑๐ ๓๔ ๕๑.๕๒ 

ว๒๐๒๐๕ ๑๘๓ ๐ ๔๔ ๒๖ ๒๑ ๕ ๖ ๕ ๗๖ ๘๗ ๔๗.๕๔ 

ว๒๐๒๑๑ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๕ ๑๒ ๑๘ ๒๐ ๕๐ ๗๕.๗๖ 

ส๒๓๒๓๕ ๔๔๓ ๐ ๔๑ ๑๑ ๑๙ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๓๑๒ ๓๕๓ ๗๙.๖๘ 

ง๒๐๒๐๕ ๖๖ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๔ ๕๙ ๖๓ ๙๕.๔๕ 

ง๒๐๒๐๗ ๓๗๗ ๐ ๓๘ ๙ ๑๕ ๑๐ ๒๘ ๒๐ ๒๕๗ ๓๐๕ ๘๐.๙๐ 

อ๒๐๒๐๕ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๖ ๘ ๕๑ ๖๕ ๙๘.๔๘ 

อ๒๓๒๐๕ ๓๗๗ ๐ ๘๒ ๒๖ ๕๐ ๓๘ ๕๑ ๓๔ ๙๖ ๑๘๑ ๔๘.๐๑ 

รวมเฉลี่ย ๖๔.๙๑ 

ระดับคุณภาพ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๒ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                        

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๔๔๓ ๐ ๓๑ ๑๐ ๑๔ ๒๓ ๔๖ ๖๒ ๒๕๗ ๓๖๕ ๘๒.๓๙ 
คณิตศาสตร ์ ๔๔๓ ๐ ๕๗ ๘๓ ๘๕ ๕๙ ๔๘ ๔๐ ๗๑ ๑๕๙ ๓๕.๘๙ 
วิทยาศาสตร์ ๔๔๓ ๐ ๑๘ ๔๐ ๖๗ ๑๒๓ ๑๑๓ ๖๒ ๒๐ ๑๙๕ ๔๔.๐๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๘๘๖ 
๐ ๑๑๒ ๕๒ ๕๖ ๘๘ ๑๑๖ ๑๕๓ ๓๐๙ ๕๗๘ ๖๕.๒๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๘๖ ๐ ๔๘ ๔๙ ๖๐ ๑๐๙ ๑๓๔ ๑๘๓ ๓๐๓ ๖๒๐ ๖๙.๙๘ 
ศิลปะ ๘๘๖ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑๕ ๑๑๑ ๑๘๐ ๕๗๓ ๘๖๔ ๙๗.๕๒ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๘๘๖ 
๐ ๑๔๖ ๕๗ ๖๙ ๖๙ ๘๐ ๙๓ ๓๗๒ ๕๔๕ ๖๑.๕๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๔๓ ๐ ๕๓ ๓๑ ๕๗ ๔๖ ๗๘ ๕๗ ๑๒๑ ๒๕๖ ๕๗.๗๙ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค๒๓๒๐๒ ๓๗๗ ๐ ๓๖ ๑๐๕ ๑๐๙ ๕๓ ๓๕ ๒๑ ๑๘ ๗๔ ๑๙.๖๓ 
ค๒๓๒๐๔ ๖๖ ๐ ๑๐ ๔ ๑๑ ๑๐ ๑๑ ๑๓ ๗ ๓๑ ๔๖.๙๗ 
ว๒๐๒๐๖ ๑๘๓ ๐ ๒๓ ๑๘ ๑๘ ๑๓ ๓๙ ๑๙ ๕๓ ๑๑๑ ๖๐.๖๖ 
ว๒๐๒๑๒ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑๔ ๘ ๒๕ ๔๗ ๗๑.๒๑ 
ส๒๓๒๓๖ ๔๔๓ ๐ ๖ ๘ ๑๐ ๑๑ ๒๘ ๒๘ ๓๕๒ ๔๐๘ ๙๒.๑๐ 
ง๒๐๒๐๖ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๖ ๑๖ ๔๒ ๖๔ ๙๖.๙๗ 
ง๒๐๒๐๘ ๓๗๗ ๐ ๔๕ ๘ ๒๐ ๙ ๒๘ ๑๕ ๒๕๒ ๒๙๕ ๗๘.๒๕ 
อ๒๐๒๐๖ ๖๖ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ ๖ ๙ ๔๘ ๖๓ ๙๕.๔๕ 
อ๒๓๒๐๖ ๓๗๗ ๐ ๓๙ ๔๗ ๒๖ ๔๐ ๔๓ ๔๑ ๑๔๑ ๒๒๕ ๕๙.๖๘ 

รวมเฉลี่ย ๗๐.๑๙ 

ระดับคุณภาพ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๓ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                        

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๔ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๓๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๘ ๕๒ ๘๐ ๑๘๙ ๓๒๑ ๙๖.๙๘ 
คณิตศาสตร ์ ๓๓๑ ๐ ๑๔ ๓๐ ๕๐ ๕๐ ๕๓ ๓๐ ๑๐๔ ๑๘๗ ๕๖.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๖๒ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๙ ๑๓๗ ๒๒๙ ๒๗๓ ๖๓๙ ๙๖.๕๓ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๖๖๒ 
๐ ๒ ๗ ๑๙ ๕๒ ๑๔๐ ๒๑๓ ๒๒๙ ๕๘๒ ๘๗.๙๒ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๓๑ 
๐ ๑ ๒ ๔ ๑๕ ๕๑ ๖๗ ๑๙๑ ๓๐๙ ๙๓.๓๕ 

ศิลปะ ๓๓๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๖๖ ๒๖๒ ๓๓๑ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๓๓๑ 
๐ ๒ ๓ ๘ ๑๑ ๔๐ ๗๑ ๑๙๖ ๓๐๗ ๙๒.๗๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๓๑ ๐ ๕ ๕ ๑๐ ๒๙ ๙๑ ๗๖ ๑๑๕ ๒๘๒ ๘๕.๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ท๓๐๒๐๓ ๒๑๘ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑๑ ๓๘ ๑๖๖ ๒๑๕ ๙๘.๖๒ 
ค๓๑๒๐๑ ๑๖๓ ๐ ๑๑๓ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๗ ๖ ๔ ๑๗ ๑๐.๔๓ 
ค๓๑๒๐๓ ๓๔ ๐ ๑ ๔ ๔ ๘ ๕ ๓ ๙ ๑๗ ๕๐.๐๐ 
ว๓๐๒๘๔ ๓๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๙ ๒๒ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
ส๓๐๒๕๑ ๒๑๘ ๐ ๐ ๒ ๒ ๗ ๑๑ ๓๐ ๑๖๖ ๒๐๗ ๙๔.๙๕ 
ส๓๐๒๓๑ ๓๓๑ ๐ ๐ ๓ ๒ ๘ ๙ ๒๐ ๒๘๙ ๓๑๘ ๙๖.๐๗ 
อ๓๐๒๐๑ ๓๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๘ ๒๔ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
อ๓๑๒๐๑ ๒๙๕ ๐ ๑ ๐ ๓ ๐ ๑๗ ๓๕ ๒๓๙ ๒๙๑ ๙๘.๖๔ 
ฝ๓๐๒๐๑ ๔๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๘ ๙ ๒๒ ๓๙ ๙๐.๗๐ 
ฝ๓๑๒๐๑ ๔๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๔ ๓๐ ๓๘ ๙๒.๖๘ 
ย๓๑๒๐๑ ๔๘ ๐ ๓ ๐ ๙ ๓ ๖ ๔ ๒๓ ๓๓ ๖๘.๗๕ 
จ๓๐๒๐๑ ๑๕๔ ๐ ๐ ๑ ๐ ๓ ๑๐ ๒๔ ๑๑๖ ๑๕๐ ๙๗.๔๐ 
จ๓๑๒๐๑ ๔๓ ๐ ๐ ๒ ๒ ๗ ๖ ๔ ๒๒ ๓๒ ๗๔.๔๒ 
I๓๐๒๐๑ ๓๓๑ ๐ ๒ ๕ ๒๖ ๘๒ ๗๘ ๖๕ ๗๓ ๒๑๖ ๖๕.๒๖ 

รวมเฉลี่ย ๘๓.๙๖ 
ระดับคุณภาพ ๕ 

 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๔ 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                        

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

ร้อยละนักเรียน
ท่ีได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๓๑ ๒ ๐ ๐ ๓ ๑๑ ๔๑ ๘๖ ๑๘๘ ๓๑๕ ๙๕.๑๗ 
คณิตศาสตร ์ ๓๓๑ ๒ ๑๖ ๓๑ ๕๙ ๓๐ ๕๒ ๖๒ ๗๙ ๑๙๓ ๕๘.๓๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๑๗ ๐ ๑๒ ๑๗ ๓๐ ๕๑ ๓๗ ๓๗ ๓๓ ๑๐๗ ๔๙.๓๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๖๖๒ 
๒ ๑ ๑ ๒ ๓๔ ๒๑๖ ๑๓๕ ๒๗๑ ๖๒๒ ๙๓.๙๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๓๑ ๐ ๒ ๐ ๓ ๑๒ ๗๘ ๖๗ ๑๖๙ ๓๑๔ ๙๔.๘๖ 
ศิลปะ ๓๓๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๕ ๓๑๓ ๓๓๐ ๙๙.๗๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓๓๑ ๗ ๖ ๑๐ ๒๓ ๕๓ ๗๔ ๖๘ ๙๐ ๒๓๒ ๗๐.๐๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๓๑ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑๔ ๒๙ ๖๔ ๒๑๖ ๓๐๙ ๙๓.๓๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ค๓๑๒๐๒ ๑๖๓ ๑๐ ๔๔ ๘ ๘ ๑๓ ๑๐ ๑๑ ๕๙ ๘๐ ๔๙.๐๘ 
ค๓๑๒๐๔ ๓๔ ๐ ๑ ๓ ๔ ๙ ๖ ๗ ๔ ๑๗ ๕๐.๐๐ 
ว๓๐๒๘๕ ๓๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓๓ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
ว๓๐๒๐๑ ๑๑๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๓ ๓๕ ๓๑ ๓๘ ๑๐๔ ๙๓.๖๙ 
ว๓๐๒๒๑ ๑๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๙ ๓๕ ๕๔ ๑๐๘ ๙๘.๑๘ 
ว๓๐๒๔๑ ๑๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๔ ๓๒ ๒๔ ๑๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
ง๓๐๒๐๑ ๓๓๑ ๐ ๕ ๑๔ ๑๘ ๓๐ ๖๐ ๗๘ ๑๒๖ ๒๖๔ ๗๙.๗๖ 
ส๓๐๒๔๓ ๒๑๘ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๒๖ ๑๘๗ ๒๑๗ ๙๙.๕๔ 
ส๓๐๒๓๒ ๓๓๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑๙ ๕๓ ๒๕๒ ๓๒๔ ๙๗.๘๙ 
อ๓๐๒๐๒ ๓๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๒ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
อ๓๑๒๐๒ ๒๙๕ ๑ ๐ ๐ ๒ ๘ ๑๘ ๒๘ ๒๓๘ ๒๘๔ ๙๖.๒๗ 
ฝ๓๐๒๐๒ ๔๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๑ ๔๒ ๙๗.๖๗ 
ฝ๓๑๒๐๒ ๔๑ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๕ ๓ ๓๑ ๓๙ ๙๕.๑๒ 
ย๓๑๒๐๒ ๔๘ ๑ ๐ ๑ ๕ ๘ ๔ ๑๓ ๑๖ ๓๓ ๖๘.๗๕ 
จ๓๐๒๐๒ ๑๕๔ ๐ ๑๑ ๒ ๕ ๓ ๑ ๔ ๑๒๘ ๑๓๓ ๘๖.๓๖ 
จ๓๑๒๐๒ ๔๓ ๐ ๑ ๓ ๑ ๓ ๙ ๔ ๒๒ ๓๕ ๘๑.๔๐ 
I๓๐๒๐๒ ๓๓๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๓๒๘ ๓๓๐ ๙๙.๗๐ 

รวมเฉลี่ย ๘๕.๙๓ 

ระดับคุณภาพ ๕ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๕ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๕ ภาคเรยีนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๒๓ ๐ ๓ ๒ ๗ ๒๐ ๗๑ ๖๕ ๑๕๕ ๒๙๑ ๙๐.๐๙ 
คณิตศาสตร ์ ๓๒๓ ๐ ๕๕ ๑๗ ๒๒ ๒๖ ๔๙ ๔๐ ๑๑๔ ๒๐๓ ๖๒.๘๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๒ ๐ ๒๒ ๒๘ ๒๘ ๔๘ ๓๘ ๒๓ ๑๕ ๗๖ ๓๗.๖๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๖๔๖ 
๐ ๒ ๗ ๑๘ ๔๔ ๑๕๗ ๑๖๒ ๒๕๖ ๕๗๕ ๘๙.๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๒๑ ๒๘๙ ๓๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๓๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๓๒๑ ๓๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕๐ ๑๗ ๒๕๕ ๓๒๒ ๙๙.๖๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๒๓ ๑ ๘ ๒๒ ๔๓ ๕๑ ๕๘ ๕๖ ๘๔ ๑๙๘ ๖๑.๓๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ท๓๒๒๐๑ ๑๗๔ ๐ ๒ ๑๑ ๔๐ ๖๑ ๓๓ ๒๐ ๗ ๖๐ ๓๔.๔๘ 
ค๓๒๒๐๑ ๑๖๗ ๐ ๑ ๘ ๓๗ ๓๔ ๔๓ ๒๐ ๒๔ ๘๗ ๕๒.๑๐ 
ค๓๒๒๐๓ ๓๒ ๐ ๒ ๕ ๕ ๗ ๒ ๗ ๔ ๑๓ ๔๐.๖๓ 
ว๓๐๒๙๑ ๓๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๒ ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
ว๓๐๒๐๒ ๑๑๗ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๓๖ ๓๘ ๑๒ ๖ ๕๖ ๔๗.๘๖ 
ว๓๐๒๒๒ ๑๑๗ ๐ ๕ ๔ ๑๕ ๒๓ ๑๖ ๑๓ ๔๑ ๗๐ ๕๙.๘๓ 
ว๓๐๒๔๒ ๑๑๗ ๐ ๒ ๔ ๙ ๓๒ ๒๙ ๒๓ ๑๘ ๗๐ ๕๙.๘๓ 
ว๓๐๒๖๑ ๑๑๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๗ ๙๕ ๑๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ส๓๐๒๒๑ ๑๗๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๘ ๓๓ ๑๒๙ ๑๗๐ ๙๗.๗๐ 
ส๓๐๒๓๒ ๓๒๓ ๐ ๑ ๒ ๗ ๑๐ ๕๖ ๕๘ ๑๘๙ ๓๐๓ ๙๓.๘๑ 
ง๓๐๒๐๑ ๓๒๓ ๐ ๑๕ ๑๖ ๓๓ ๔๖ ๕๘ ๗๐ ๘๕ ๒๑๓ ๖๕.๙๔ 
อ๓๐๒๐๓ ๑๗๖ ๐ ๑ ๕ ๔๗ ๖๐ ๔๒ ๑๔ ๗ ๖๓ ๓๕.๘๐ 
อ๓๐๒๐๘ ๑๑๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๔ ๙๙ ๑๑๖ ๙๙.๑๕ 
ฝ๓๐๒๐๓ ๗๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗๐ ๗๑ ๑๐๐.๐๐ 
ฝ๓๒๒๐๑ ๓๙ ๐ ๑ ๐ ๒ ๒ ๕ ๑๑ ๑๘ ๓๔ ๘๗.๑๘ 
ย๓๒๒๐๑ ๓๙ ๐ ๖ ๑๑ ๖ ๕ ๓ ๑ ๗ ๑๑ ๒๘.๒๑ 
จ๓๐๒๐๓ ๑๒๘ ๐ ๓ ๐ ๒ ๑ ๐ ๓ ๑๑๙ ๑๒๒ ๙๕.๓๑ 
จ๓๒๒๐๑ ๔๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ ๓ ๓๕ ๓๘ ๙๒.๖๘ 

รวมเฉลี่ย ๗๔.๒๗ 
ระดับคุณภาพ ๔ 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๖ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๕  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๕ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๒๓ ๐ ๕ ๖ ๑๐ ๑๔ ๔๓ ๕๘ ๑๘๗ ๒๘๘ ๘๙.๑๖ 
คณิตศาสตร ์ ๓๒๓ ๐ ๙๗ ๒๓ ๓๙ ๓๗ ๓๑ ๓๑ ๖๕ ๑๒๗ ๓๙.๓๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๒ ๐ ๑ ๘ ๑๓ ๓๔ ๖๕ ๕๔ ๒๗ ๑๔๖ ๗๒.๒๘ 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ ๖๔๒ ๐ ๙ ๖ ๒๐ ๕๖ ๑๖๒ ๒๑๑ ๑๗๘ ๕๕๑ ๘๕.๘๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๒ ๓๑๕ ๓๒๒ ๙๙.๖๙ 
ศิลปะ ๓๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒ ๓๗ ๒๗๓ ๓๒๒ ๙๙.๖๙ 
การงานอาชีพฯ ๓๒๓ ๑ ๕ ๖ ๑๓ ๑๔ ๕๗ ๗๕ ๑๕๒ ๒๘๔ ๘๗.๙๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๒๓ ๑ ๒๑ ๑๒ ๔๐ ๕๑ ๕๘ ๕๒ ๘๘ ๑๙๘ ๖๑.๓๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       

ท๓๒๒๐๒ ๒๐๒ ๐ ๓ ๑๑ ๒๓ ๕๑ ๕๐ ๓๐ ๓๔ ๑๑๔ ๕๖.๔๔ 
ค๓๒๒๐๒ ๑๖๘ ๐ ๗ ๓๓ ๔๙ ๓๑ ๑๖ ๑๔ ๑๘ ๔๘ ๒๘.๕๗ 
ค๓๒๒๐๔ ๓๒ ๐ ๑ ๑ ๗ ๑๐ ๑ ๖ ๖ ๑๓ ๔๐.๖๓ 
ว๓๐๒๙๒ ๓๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๒ ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
ว๓๐๒๘๑ ๒๐๒ ๐ ๗ ๓๖ ๔๗ ๓๒ ๓๑ ๓๐ ๑๙ ๘๐ ๓๙.๖๐ 
ว๓๐๒๐๓ ๑๑๗ ๐ ๐ ๕ ๒๗ ๒๗ ๑๙ ๑๖ ๒๓ ๕๘ ๔๙.๕๗ 
ว๓๐๒๒๓ ๑๑๗ ๐ ๑ ๔ ๑๔ ๑๙ ๒๒ ๒๐ ๓๗ ๗๙ ๖๗.๕๒ 
ว๓๐๒๔๓ ๑๑๗ ๐ ๑ ๒ ๑๗ ๓๙ ๓๕ ๑๕ ๘ ๕๘ ๔๙.๕๗ 
ว๓๐๒๖๒ ๑๑๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒ ๓๔ ๖๑ ๑๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ส๓๐๒๔๒ ๒๐๒ ๐ ๒๙ ๑๑ ๑๖ ๒๕ ๔๐ ๓๐ ๕๑ ๑๒๑ ๕๙.๙๐ 
ส๓๐๒๓๒ ๓๒๓ ๐ ๑๕ ๑๑ ๑๔ ๔ ๑๕ ๓๒ ๒๓๒ ๒๗๙ ๘๖.๓๘ 
อ๓๐๒๐๔ ๒๐๒ ๑ ๐ ๑ ๘ ๑๖ ๓๓ ๕๗ ๘๖ ๑๗๖ ๘๗.๑๓ 
อ๓๐๒๐๙ ๑๑๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๓ ๒๕ ๗๗ ๑๑๕ ๙๘.๒๙ 
ฝ๓๐๒๐๔ ๗๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗๐ ๗๑ ๑๐๐.๐๐ 
ฝ๓๒๒๐๒ ๓๙ ๑ ๐ ๑ ๔ ๓ ๖ ๗ ๑๗ ๓๐ ๗๖.๙๒ 
ย๓๒๒๐๒ ๓๙ ๐ ๑๓ ๗ ๑๑ ๑ ๓ ๒ ๒ ๗ ๑๗.๙๕ 
จ๓๐๒๐๔ ๑๒๙ ๐ ๖ ๑ ๓ ๔ ๘ ๕ ๑๐๒ ๑๑๕ ๘๙.๑๕ 
จ๓๒๒๐๒ ๔๑ ๐ ๒ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑ ๓๑ ๓๖ ๘๗.๘๐ 
ง๓๐๒๐๒ ๓๒๓ ๐ ๒ ๕ ๒๔ ๕๑ ๙๖ ๗๗ ๖๘ ๒๔๑ ๗๔.๖๑ 

รวมเฉลี่ย ๗๒.๐๕ 
ระดับคุณภาพ ๔ 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๗ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๖ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๒๘ ๐ ๐ ๓ ๗ ๑๖ ๓๗ ๗๙ ๑๘๖ ๓๐๒ ๙๒.๐๗ 
คณิตศาสตร ์ ๓๑๔ ๐ ๑๔ ๘ ๑๘ ๑๘ ๔๖ ๕๔ ๑๕๖ ๒๕๖ ๘๑.๕๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑๔ ๔ ๗๗ ๓๒ ๒๘ ๒๗ ๔๗ ๒๓ ๗๖ ๑๔๖ ๔๖.๕๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ ๒๑๑ ๐ ๕ ๑๑ ๒๐ ๔๗ ๖๐ ๔๖ ๒๒ ๑๒๘ ๖๐.๖๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๑๔ ๓ ๑๖ ๑๓ ๑๙ ๓๑ ๖๕ ๖๒ ๑๐๕ ๒๓๒ ๗๓.๘๙ 
ศิลปะ ๓๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๐ ๙๖ ๑๙๗ ๓๑๓ ๙๙.๖๘ 
การงานอาชีพฯ ๓๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๖ ๒๘๖ ๓๑๔ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๑๔ ๐ ๓ ๔ ๑๓ ๑๐ ๕๙ ๕๓ ๑๗๒ ๒๘๔ ๙๐.๔๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๑๔ ๑ ๖ ๐ ๑ ๔๙ ๗๙ ๑๐๙ ๖๙ ๒๕๗ ๘๑.๘๕ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                       

ท๓๓๒๐๑ ๒๑๑ ๐ ๑ ๓ ๓ ๑๑ ๓๗ ๘๓ ๗๓ ๑๙๓ ๙๑.๔๗ 
ค๓๓๒๐๑ ๑๕๕ ๐ ๕๘ ๒๓ ๒๖ ๒๕ ๑๑ ๙ ๓ ๒๓ ๑๔.๘๔ 
ค๓๓๒๐๓ ๒๔ ๐ ๑๒ ๑ ๒ ๖ ๒ ๐ ๑ ๓ ๑๒.๕๐ 
ว๓๐๒๙๓ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
ว๓๐๒๘๓ ๒๑๑ ๐ ๐ ๑ ๓ ๗ ๒๑ ๗๐ ๑๐๙ ๒๐๐ ๙๔.๗๙ 
ว๓๐๒๐๔ ๑๐๑ ๐ ๒ ๔ ๒๖ ๑๘ ๑๒ ๑๖ ๒๓ ๕๑ ๕๐.๕๐ 
ว๓๐๒๒๔ ๑๐๑ ๐ ๐ ๑ ๒๑ ๑๗ ๑๗ ๑๓ ๓๒ ๖๒ ๖๑.๓๙ 
ว๓๐๒๔๔ ๑๐๑ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๑๓ ๑๒ ๒๑ ๔๐ ๗๓ ๗๒.๒๘ 
ว๓๐๒๖๓ ๑๐๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๒๐ ๖๗ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ 
ส๓๐๒๔๑ ๒๑๑ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๒๐๖ ๒๐๘ ๙๘.๕๘ 
ส๓๐๒๓๓ ๓๑๔ ๐ ๒ ๐ ๑ ๒ ๑๗ ๔๘ ๒๔๔ ๓๐๙ ๙๘.๔๑ 
ง๓๐๒๐๓ ๓๑๔ ๐ ๕ ๕ ๙ ๑๗ ๓๓ ๕๔ ๑๙๑ ๒๗๘ ๘๘.๕๔ 
อ๓๐๒๐๕ ๑๐๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๙๕ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ 
อ๓๐๒๑๑ ๒๑๑ ๒ ๑๓ ๑๘ ๔๒ ๕๒ ๔๙ ๑๙ ๑๖ ๘๔ ๓๙.๘๑ 
อ๓๐๒๑๓ ๓๑๔ ๒ ๑๐ ๕ ๓๔ ๑๐๑ ๖๕ ๕๔ ๔๓ ๑๖๒ ๕๑.๕๙ 
ฝ๓๐๒๐๕ ๒๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๗ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
ฝ๓๓๒๐๑ ๔๕ ๐ ๑ ๑ ๔ ๑ ๗ ๑๑ ๒๐ ๓๘ ๘๔.๔๔ 
ฝ๓๓๒๐๓ ๔๕ ๐ ๓ ๒ ๑ ๔ ๕ ๘ ๒๒ ๓๕ ๗๗.๗๘ 
ย๓๓๒๐๕ ๓๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๓ ๓๓ ๑๐๐.๐๐ 
ย๓๓๒๐๑ ๔๓ ๐ ๒๒ ๔ ๕ ๒ ๓ ๑ ๖ ๑๐ ๒๓.๒๖ 
ย๓๓๒๐๓ ๔๓ ๐ ๒๒ ๖ ๗ ๑ ๐ ๔ ๓ ๗ ๑๖.๒๘ 
จ๓๐๒๐๕ ๑๑๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๕ ๑๐๓ ๑๑๖ ๙๘.๓๑ 
จ๓๓๒๐๑ ๔๕ ๐ ๙ ๓ ๓ ๓ ๑ ๕ ๒๑ ๒๗ ๖๐.๐๐ 
จ๓๓๒๐๓ ๔๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๗ ๔ ๒๕ ๓๖ ๘๐.๐๐ 

รวมเฉลี่ย ๗๓.๔๒ 
ระดับคุณภาพ ๔ 

  
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๘ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๖  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียนท่ีได้
ระดับ ๓ ข้ึน

ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๑๔ ๐ ๒๔ ๑๙ ๒๗ ๓๒ ๕๙ ๔๖ ๑๐๗ ๒๑๒ ๖๗.๕๒ 
คณิตศาสตร์ ๓๑๔ ๒ ๗๔ ๑๖ ๒๙ ๓๕ ๕๒ ๔๖ ๖๐ ๑๕๘ ๕๐.๓๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๑๑ ๐ ๕ ๘ ๔๕ ๔๕ ๕๕ ๒๖ ๒๗ ๑๐๘ ๕๑.๑๘ 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๓๑๔ ๖ ๒๕ ๑๐ ๒๖ ๓๒ ๖๑ ๖๔ ๙๐ ๒๑๕ ๖๘.๔๗ 
สุขศึกษาและพลศกึษา ๓๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๐ ๓๑๐ ๓๑๔ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๓๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๓๙ ๒๕๗ ๓๑๔ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๑๔ ๐ ๓๑ ๑๒ ๑๓ ๒๓ ๓๕ ๖๒ ๑๓๘ ๒๓๕ ๗๔.๘๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๑๔ ๓ ๑๒๒ ๕๘ ๔๖ ๓๑ ๒๖ ๑๗ ๑๑ ๕๔ ๑๗.๒๐ 

ท๓๓๒๐๒ ๒๑๑ ๐ ๓ ๒๑ ๓๐ ๒๙ ๕๙ ๔๔ ๒๕ ๑๒๘ ๖๐.๖๖ 

ค๓๓๒๐๒ ๑๕๕ ๑ ๓๑ ๒๕ ๒๗ ๓๖ ๒๖ ๖ ๓ ๓๕ ๒๒.๕๘ 
ค๓๓๒๐๔ ๒๔ ๐ ๖ ๒ ๒ ๓ ๑ ๖ ๔ ๑๑ ๔๕.๘๓ 
ว๓๐๒๙๔ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 

ว๓๐๒๘๒ ๒๑๑ ๐ ๒ ๒ ๔ ๑๔ ๑๓ ๓๘ ๑๓๘ ๑๘๙ ๘๙.๕๗ 
ว๓๐๒๐๕ ๑๐๑ ๐ ๒ ๑ ๑๐ ๑๓ ๒๕ ๒๓ ๒๗ ๗๕ ๗๔.๒๖ 

ว๓๐๒๒๕ ๑๐๑ ๐ ๐ ๐ ๘ ๒๑ ๑๔ ๑๐ ๔๘ ๗๒ ๗๑.๒๙ 
ว๓๐๒๔๕ ๑๐๑ ๐ ๐ ๐ ๔ ๒๕ ๒๖ ๒๓ ๒๓ ๗๒ ๗๑.๒๙ 

ส๓๐๒๓๔ ๓๑๔ ๐ ๑๗ ๑ ๑๑ ๖ ๒๔ ๒๔ ๒๓๑ ๒๗๙ ๘๘.๘๕ 
ส๓๐๒๓๑ ๒๑๑ ๐ ๒ ๑ ๗ ๑ ๒๗ ๙๙ ๗๔ ๒๐๐ ๙๔.๗๙ 
อ๓๐๒๐๖ ๑๐๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๑๔ ๑๔ ๖๘ ๙๖ ๙๕.๐๕ 

อ๓๐๒๑๒ ๒๑๑ ๒ ๒๒ ๑๖ ๖๕ ๖๐ ๒๗ ๙ ๑๐ ๔๖ ๒๑.๘๐ 
อ๓๐๒๑๔ ๓๑๔ ๒ ๑๑๖ ๔๓ ๔๒ ๓๓ ๓๒ ๒๑ ๒๕ ๗๘ ๒๔.๘๔ 

ฝ๓๐๒๐๖ ๒๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒๖ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
ฝ๓๓๒๐๒ ๔๕ ๐ ๓ ๒ ๒ ๗ ๖ ๑๗ ๘ ๓๑ ๖๘.๘๙ 
ฝ๓๓๒๐๔ ๔๕ ๐ ๓ ๑ ๔ ๑ ๕ ๘ ๒๓ ๓๖ ๘๐.๐๐ 

ย๓๐๒๐๖ ๓๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๓ ๓๓ ๑๐๐.๐๐ 
ย๓๓๒๐๒ ๔๓ ๐ ๒๖ ๒ ๔ ๐ ๒ ๓ ๖ ๑๑ ๒๕.๕๘ 

ย๓๓๒๐๔ ๔๓ ๐ ๑๗ ๖ ๒ ๕ ๗ ๐ ๖ ๑๓ ๓๐.๒๓ 
จ๓๐๒๐๖ ๑๑๘ ๑ ๕ ๔ ๑ ๙ ๑๑ ๖ ๘๑ ๙๘ ๘๓.๐๕ 

จ๓๓๒๐๒ ๔๕ ๐ ๑๖ ๖ ๔ ๒ ๐ ๑ ๑๖ ๑๗ ๓๗.๗๘ 
จ๓๓๒๐๔ ๔๕ ๐ ๐ ๑ ๗ ๔ ๓ ๔ ๒๖ ๓๓ ๗๓.๓๓ 

รวมเฉลี่ย ๖๖.๓๑ 

ระดับคุณภาพ ๓ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๒๙ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาต ิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจํากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๔๔๐ ๕๒.๖๔ ๒๐.๐๔ ๕๒.๖๔ ๘๐.๐๐ 
ภาษาไทย ๔๔๐ ๕๑.๗๖ ๘.๕๒ ๕๑.๗๖ ๘๗.๙๕ 
วิทยาศาสตร์ ๔๔๐ ๕๒.๕๒ ๑๖.๕๖ ๕๒.๕๒ ๗๘.๖๓ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔๔๐ ๕๘.๘๗ ๑๒.๖๓ ๕๘.๘๗ ๘๔.๓๒ 

ภาษาอังกฤษ ๔๔๐ ๔๔.๘๘ ๑๕.๑๔ ๔๔.๘๘ ๗๘.๖๓ 
รวมเฉลี่ย ๘๑.๙๑ 

ระดับคุณภาพ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๓๐ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาต ิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจํากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๓๑๑ ๔๑.๘๗ ๒๐.๒๐ ๔๑.๘๗ ๗๔.๒๗ 
ภาษาไทย ๓๑๑ ๖๗.๖๖ ๑๑.๗๑ ๖๗.๖๖ ๙๖.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑๑ ๔๐.๑๓ ๑๐.๒๕ ๔๐.๑๓ ๗๒.๐๓ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๑๑ ๔๙.๗๘ ๘.๔๐ ๔๙.๗๘ ๘๘.๗๕ 

ภาษาอังกฤษ ๓๑๑ ๓๘.๖๑ ๑๔.๒๔ ๓๘.๖๑ ๘๖.๘๒ 
รวมเฉลี่ย ๘๓.๗๓ 

ระดับคุณภาพ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๓๑ 

 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
ระดับชั้น 

 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๔๐ ๓๙๖ ๔๐ ๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๓๒ ๓๕๒ ๗๗ ๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๔๓ ๓๑๕ ๑๐๗ ๒๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๓๑ ๒๗๕ ๕๒ ๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๒๓ ๒๘๗ ๓๐ ๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๑๔ ๒๓๓ ๖๕ ๑๖ ๐ 

รวม ๒,๒๘๓ ๑,๘๕๘ ๓๗๑ ๕๔ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๑.๓๘ ๑๖.๒๕ ๒.๓๗ ๐ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๓๒ 

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

ระดับชั้น 
 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๔๐ ๔๒๙ ๑๑ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๓๒ ๔๓๒ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๔๓ ๓๓๑ ๑๑๒ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๓๑ ๓๐๐ ๓๐ ๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๒๓ ๒๙๗ ๒๖ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๑๔ ๒๘๙ ๒๕ ๐ ๐ 

รวม ๒,๒๘๓ ๒,๐๗๘ ๒๐๔ ๑ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๑.๐๒ ๘.๙๓ ๐.๐๕ ๐ 

 
   

 

   
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๓๓ 

 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๔๐ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๓๒ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๔๓ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๓๑ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๒๓ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๑๔ ๑๐๐.๐๐ - 

รวม ๒,๒๘๓ ๑๐๐.๐๐ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ๑๓๔ 

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
  โรงเรียนสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนและใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน) เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟจง พูด อ่านและเขียน 
โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เรียนกับเจ้าของภาษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านภาษา เพ่ือให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และกล้าแสดงออกโดยใช้ทักษะในการสื่อสาร เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันห้องสมุด กิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันฝรั่งเศส กิจกรรมแข่งทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและกิจกรรมหน้าเสาธง  
 

ด้านความสามารถในการคิด 
 โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด โดยในทุกรายวิชามีการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียนสื่อความ โดยครูผู้สอนประจําวิชาจะมอบหมายชิ้นงานที่นักเรียนจะต้องทําส่งและสามารถวัด
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามตัวชี้วัดที่ทางโรงเรียนกําหนด ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยดูได้จากแผนการสอน ชิ้นงานของนักเรียน กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความและคําขวัญ กิจกรรมรักการอ่าน  

 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  โรงเรียนให้บริการทาง Internet การสืบค้นงานในห้องสมุด เพ่ือศึกษาและสืบค้นเรื่องราว
ต่างๆที่สนใจ นอกจากนี้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Laptop ของตนเอง เพราะโรงเรียนเปิดใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายในทุกจุดของโรงเรียน ในการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกระดับชั้นนักเรียนจะได้เรียนวิ ชา
คอมพิวเตอร์ เช่น การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลเบื้องต้น หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการโปรแกรม มัลติมีเดีย และการใช้โปรแกรมนําเสนอต่างๆ ดังนั้น
นักเรียนจึงมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี 

 

ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและการแก้ปัญหา 
  โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตและรู้จักแก้ปจญหาด้วยตนเอง เช่น 
กิจกรรมทัศนศึกษาทุกระดับชั้น กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิต
อาสา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนของโรงเรียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิต รวมทั้งกิจกรรมการ
เรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ครูผู้สอนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์
ข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือประสบการณ์ของผู้เรียน 
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 ๑๓๕ 

                                                  ค าน า                               
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ 
กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกโดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นประจําทุกปีเพ่ือเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 รายงานประจําปีของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอผลการประเมินตนเองและผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอันเป็นผลมาจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๘ อันประกอบไปด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มงาน งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกลุ่มสาระที่
จัดทําขึ้นภายใต้กรอบของมาตรฐานการศึกษา จํานวน ๑๕ มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ของโรงเรียน 
จํานวน ๖๕ ตัวบ่งชี้  โอกาสนี้ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน และคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ช่วยดําเนินการกิจกรรม งานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และมาตรฐาน
การศึกษา อีกทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกมาตรฐานที่ช่วย
ดําเนินการให้  การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา ของโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 

 

                     
                                       ( นายนพดล  เด่นดวง ) 
                   ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

                                                      ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
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 ๑๓๖ 

สารบัญ 
                       หน้า 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน    
 ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
 ข้อมูลผู้บริหาร         ๓ 
 ข้อมูลนักเรียน          ๓ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร         ๕ 
 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่                ๑๐ 
 ข้อมูลงบประมาณ                 ๑๑ 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม                ๑๒ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา               ๑๓ 
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปจญญาท้องถิ่น                ๓๑ 
 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา                ๓๓ 
 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ              ๕๐  
 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา              ๕๓ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา              ๕๔ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก            ๕๘ 
 สรุปสภาพปจญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        ๕๘ 
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการศึกษา       ๖๐ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ๖๒ 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๖๓ 
 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๖๓ 
 การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา      ๖๗ 
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา   ๗๓ 
 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๙ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๑๐๔ 
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม      ๑๑๑ 
 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา       ๑๑๒ 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต       ๑๑๖ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา     ๑๑๗ 
 ภาคผนวก         ๑๓๕ 
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